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Nem a kismillió pornóoldal vagy a spam-
áradat az, ami jelen cikkem kiváltója, hanem
azok az egyébiránt jó szándékú közlemények,
sajtóanyagok, hírlevelek, információk, amelyeknek küldôi úgy vélik, hogy mondandójuk
csak úgy juthat tudomásomra, ha elegáns HTML-levélben vagy PDF formátumban, netán
képekkel teletûzdelt fejléces dokumentumfájlban küldik el mindezt e-mailben, a levél tör-
zsében vagy sok esetben csatolmányként.

Mint újságíró volt idô, amikor úgy gondoltam, hogy levelezôrendszerem egyik mappájá-
ban minden sajtóanyagot megôrzök, mégiscsak elôfordulhat, hogy valamit néhanapján
vissza kell keresnem, egy-egy átfogó cikknél hasznos lehet, ha a témában született bejelen-
tések akár több évre visszamenôen is egy mozdulattal elôhívhatók a merevlemezrôl. Úgy
gondolom, hogy ha megvalósíthatnám (megvalósíthattam volna) ezt a tervemet, az a saj-
tóanyagokat küldô PR-osoknak, cégeknek sem lenne rossz, hiszen így tovább élne minden
kiküldött betû, promóciós hatásuk akár az évek multával is beépülhetne egy-egy cikkbe.
Sajnos e kölcsönösen elônyös megoldásnak éppen a PR-osok és a cégek állják útját, amikor
sajtóanyagaikat többmegás levelekben juttatják el a szerkesztôségekbe: nincs az a win-
chester, amely fél év alatt ne telne be...

Még marketingszakemberek szájából is hallottam azt a – tanító jelleggel kimondott –
mondatot, hogy egy online DM-levél legyen elegáns és szép, vagyis a plain text eleve kerü-
lendô, csakis a HTML formátumú levelekkel, a PDF-mellékletekkel lehet célba érni. Hát ná-
lam nem! Egyszerûen nem fogadom el, hogy tele kell szemetelnünk az internetet, hogy 
különféle gépekrôl ötven-, száz- vagy ezerfelé elindított megabájtokban lehet csak továbbí-
tani azt a tartalmat, amelyet – épp az interneten – egy 15-20 kilobájtos levélkébe illesztett
link segítségével is el lehetne juttatni mindenhová.

Félreértés ne essék: a munkahelyemen és az otthonomban is átalánydíjas, széles sávú
internetezô vagyok, állandóan kapcsolódva a netre, vagyis engem nem sújt annyira egy-
egy terjedelmesebb levél, mint a dial-up kapcsolattal rendelkezô internetezôket. És éppen
az „always on” állapot teremeti meg azt a lehetôséget is, hogy bármikor rákattintsak a szö-
veges levelekben elhelyezett linkekre... Vagyis: akkor (és csak akkor), amikor a pár mondatos
kísérôszöveg felkelti az érdeklôdésemet, lépek tovább, és nézem meg egy microsite-on,
weboldalon azt a meghívót, képet, sajtóanyagot, illusztrációt, amelyre a levél utal. Nem 
a saját költségeim megtakarítása, hanem ennek a nagyszerû hálózatnak a tehermentesíté-
se, a felesleges bitszemét ide-oda küldözgetése mondatja velem, hogy indítsunk valamifé-
le „környezetvédelmi”, „levegôtisztasági” mozgalmat a feleslegesen küldözgetett mega-
bájtok ellen.

Jó lenne, ha ebben az informatikai vállalatok és PR-osaik járnának az élen, hiszen ôk akár
még arra is képesek, hogy kiszámítsák: ha száz ilyen nagy terjedelmû levélbôl ötvenet le-
egyszerûsítenek plain textre plusz egy kattintási lehetôségre, akkor az mekkora fellélegzést
jelent az internet egészének, mennyivel gyorsulhat a mindennapi internetkapcsolat nagy
és kis sávszélességen egyaránt.

Én mindenesetre meghirdetem a saját SEM (Short E-Mail) mozgalmamat, hirdetve, hogy
nemcsak az utcai szemét, hanem a bitszemét SEM lehet civilizált életünk törvényszerû ve-
lejárója. És bár ez a cikk a Business Online vezércikkeként ezentúl szép PDF formátumban is
elküldhetô lenne mindenkinek, aki hosszú sajtóanyagot küld szerkesztôségünkbe, ígérem,
csak a Prím Online-ra felkerülô cikk linkjét fogom a Reply gombra kattintva plain textként
elküldeni, hátha egyszer az így megszólítottak észreveszik magukat, és többé nem szeme-
telik tele a netet...
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TÁVOZIK AZ ADOBE-TÓL A

MACROMEDIA KORÁBBI ELNÖKE

A két cég egyesülése zökke-
nômentesen és sikeresen le-
zajlott, ez azonban termé-
szetszerûleg magával hoz bi-
zonyos változásokat. Stephen

Elop elnök, a globális mûve-
letek vezetôje a pénzügyi év
végén, 2006. december 6-án
elhagyja az Adobe-t. Elop, aki
korábban a Macromedia el-
nöke volt, a cég globális érté-
kesítési rendszerét mûköd-
tette. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53483/

AZ INTEL ELADTA KOMMUNIKÁ-

CIÓS CHIPGYÁRTÓ RÉSZLEGÉT

Az Intel 600 millió dollárért
eladta a Marvellnek kommu-
nikációs és alkalmazásköz-
pontú chipeket gyártó rész-
legét, amely magában fog-
lalja a mobiltelefonos lapká-
kat gyártó területet is. Az
ügylet lehetôséget biztosít 
a cégnek, hogy ezentúl több
erôforrását összpontosíthas-
sa fô tevékenységére, a szá-
mítógépes processzorok fej-
lesztésére és gyártására.

http://hirek.prim.hu/cikk/53481/

AZ EU A HÁLÓZATÜZEMELTE-

TÉS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK

SZÉTVÁLASZTÁSÁT SZERETNÉ

A távközlésért felelôs uniós
biztos szerint az európai táv-
közlésben segítené a ver-
senyt, ha szétválasztanák 
a hálózatüzemeltetést a táv-
közlési szolgáltatásoktól.
Viviane Reding úgy véli, hogy
a szerkezeti elhatárolás a
versennyel kapcsolatos szá-
mos problémát megoldana.
A biztos szerint független
európai frekvenciaügynöksé-

get is fel kellene állítani,
amely kidolgozhatná a hatá-
rokon átnyúló verseny kere-
teit. Ez a testület kiegészít-
hetné a tagállamok állandó
frekvenciahatóságait. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53479/

A TVNETWORK A TÔZSDE 

KÜSZÖBÉN

Újabb távközlési céggel
gyarapodhat a Budapesti Ér-
téktôzsde, miután a tôkepia-
ci felügyelet engedélyezte a
TvNetWork Telekommuniká-
ciós Szolgáltató Zrt. A-soro-
zatú részvényeinek tôzsdei
bevezetéséhez készített tájé-
koztató közzétételét. Az
internet-, kábeltévé- és tele-
fonszolgáltató vállalat tavaly
1,455 milliárd forint árbevé-
telt ért el, szemben az elôzô
évi 923 millióval.
http://hirek.prim.hu/cikk/53478/

NOKIA HUNGARY: 

ÚJ ÜGYVEZETÔ

Július 1-jétôl Greig Williams

a Nokia Hungary ügyvezetô
igazgatója. A 34 éves kana-
dai születésû szakember ezt
megelôzôen 10 évig a Nokia
készülékek termékmene-
dzsereként, illetve az ügyfél-
és piactevékenységek vezetô
értékesítési igazgatójaként
dolgozott Angliában, ahol az
ottani T-Mobile számára tör-
ténô értékesítésért is felelt.
Greig Williams új munka-
körében július 1-jétôl a Nokia
mobilkészülékek magyaror-
szági és romániai eladásaiért
is felel.

http://hirek.prim.hu/cikk/53471/

AZ OROSZ MPG SZILÍCIUMÜZE-

MET ÉPÍT SZLOVÁKIÁBAN

Az orosz MPG Holding szilí-
ciumüzem létesítését tervezi
a kelet-szlovákiai Jelsava te-
lepülésen. A beruházás hoz-
závetôleg 264 millió euróba
kerül, az üzemben elôállított
szilíciumot az elektronikai
iparban fogják felhasználni.
http://hirek.prim.hu/cikk/53458/

KÍNAI ÁLLAMI VEZETÔ LÁTOGA-

TÁSA A SYNERGONBAN

Ma Xiuhong asszony, a Kí-
nai Népköztársaság Kereske-
delmi Minisztériumának 
miniszterhelyettese a napok-
ban a Synergon Informatika
Nyrt.-be látogatott. A külföl-
di tôkebefektetésekért, ki-
emelten az informatikai be-
ruházásokért felelôs kínai 
állami vezetôt a Synergon 
menedzsmentje informálta
arról a folyamatosan bôvülô
együttmûködésrôl, amelyet
a társaság több mint egy éve
kezdett el a Huaweijel, a te-
lekommunikációs eszközö-
ket és hálózati megoldáso-
kat gyártó egyik legjelentô-
sebb kínai vállalattal.
http://hirek.prim.hu/cikk/53452/

GVH: 30 MILLIÓS BÍRSÁG AZ

INVITELNEK

A Gazdasági Versenyhiva-
tal (GVH) Versenytanácsa
2006. június 20-án hozott
határozatában 30 millió fo-
rintos versenyfelügyeleti bír-
sággal sújtotta az Invitel

Távközlési Szolgáltató Rt.-t. 
A GVH megállapította, hogy
az Invitel 2005-ben ügynöki
közremûködéssel végzett
ügyfélszerzése során a fo-
gyasztók megtévesztésére
alkalmas tájékoztatást adott
a közvetítôválasztás egyes
lényeges tulajdonságairól,
így annak formáiról, a havi-
díj-fizetési kötelezettségrôl,
valamint a fogyasztót megil-
letô elállási jogról.

http://hirek.prim.hu/cikk/53416/

EUROPE’S 500: 

MAGYAR CÉGEKET IS VÁRNAK

Az idén tízéves Europe’s
500 minden év novemberé-
ben közzéteszi 500-as listá-
ját, amelyen a legsikeresebb
európai, független, fejlôdô
és munkahelyteremtô vál-
lalkozások szerepelnek. 
A Europe’s 500 –
Entrepreneurs for Growth
nevû páneurópai nonprofit
szervezet 2006-tól a fejlôdô
magyarországi kis- és 
középvállalkozások számára
is nyitottá teszi a nevezés
lehetôségét rangos listájá-
ra. Az egyetlen független
páneurópai listára való ne-
vezés minden iparágra ki-
terjed, ingyenes, és számos
elônnyel jár. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53379/

IDEIGLENES VEZÉR 

A VODAFONE MAGYAR-

ORSZÁGNÁL

Július 1-jétôl ideiglenesen
Babis Mazarakis látja el 
a vezérigazgatói teendôket a
Vodafone Magyarország Zrt.
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élén. Az új vezetô Vitai Attila

feladatait veszi át, aki 
a Vodafone-csoport érde-
keltségébe tartozó Telsim
török mobilszolgáltató ve-
zérigazgatójaként folytatja
munkáját.
http://hirek.prim.hu/cikk/53368/

EGYESÍTI TÁVKÖZLÉSI-

INFRASTRUKTÚRA-ÜZLETÁGAIT

A NOKIA ÉS A SIEMENS

A Nokia és a Siemens egye-
síti távközlésiinfrastruktúra-
üzletágait, amivel a majdani
közös vállalat az egyik legje-
lentôsebb szereplôvé léphet
elô a világpiacon. A két cég
említett részlegei – a Nokia
mobilhálózati, illetve a Sie-
mens vezetékes és mobilhá-
lózatokat fejlesztô, illetve ke-
zelô részlege tavaly együtte-
sen mintegy 15,8 milliárd
eurós forgalmat bonyolított
le. Ez az egyesített vállalatot
egy szintre emelheti a Cisco
Systemsszel vagy a nemrég
létrejött Alcatel–Lucent tár-
sasággal.
http://hirek.prim.hu/cikk/53358/

LEZÁRULT A NEXTIRAONE 

FELVÁSÁRLÁSA

A NextiraOne Europe
Holdings BV bejelentette,
hogy befejezôdött a vállalat
ABN AMRO Capital France
(AACF) általi felvásárlása 
a korábbi tulajdonostól, a
Platinum Equity LLC-tôl. Az
ABN AMRO Capital France
ezzel a NextiraOne legna-
gyobb részvényese lett. 
A megegyezés részeként a
NextiraOne felsô vezetôi kö-
re kisebb arányban, de szin-
tén részvényessé vált. A cég
2005-ben 1 milliárd eurót is
meghaladó árbevételt ért el.

A 16 európai országban helyi
képviselettel és több mint
100 000 ügyféllel rendelkezô
NextiraOne-t Európa egyik
élenjáró szállítójaként tart-
ják számon az integrált IP-
kommunikációs megoldások
és felügyelt szolgáltatások
terén. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53349/

LENGYELORSZÁGBAN NYIT

LCD-GYÁRTÓ ÜZEMET AZ LG

PHILIPS

Az LG Philips egy 2011-re évi
11 millió LCD-panelt elôállító
üzemet nyit a lengyelországi
Wroclaw-ban, amivel az elsô
olyan globális gyártó lesz,
amely nem a Távol-Keleten
fejleszti kapacitását. A befek-
tetésre az ösztönözte a cé-
get, hogy felmérések szerint
Európa 41 százalékos része-
sedéssel vezet az LCD-
televíziók piacán, az éves nö-
vekedés pedig a régióban el-
éri a 29,6 százalékot. Az LG
Philips a szoros verseny mi-
att világszerte azt a stratégi-
át követi, hogy a végsô gyár-
tási fázisokat, illetve az ösz-
szeszerelést igyekszik a helyi
piacokra telepíteni, ezáltal is
költségeket takarítva meg.
http://hirek.prim.hu/cikk/53344/

KÖZEL TÍZMILLIÁRDÉRT 

A MAGYAR TELEKOMÉ A KFKI

A Magyar Telekom szerzô-
dést írt alá a KFKI–LNX Zrt.
100 százalékos tulajdonré-
szének megvásárlásáról 9,67
milliárd forintos maximális
áron. A KFKI-csoport – a
KFKI–LNX és két leányvállala-

ta, az Icon, valamint az IQSYS
– a magyar informatikai
szolgáltatási piacon tevé-
kenykedik. Az akvizíciónak
köszönhetôen a Magyar
Telekom-csoport további pi-
aci növekedést és szolgálta-
tásportfólió-bôvülést érhet
el az informatikai szolgálta-
tások piacán, a vállalati szeg-
mensben.
http://hirek.prim.hu/cikk/53324/

1,3 MILLIÁRD DOLLÁRÉRT A 

PHILIPSÉ AZ INTERMAGNETICS

A holland Philips
Electronics megállapodott a
gyógyászati képalkotó be-
rendezések mágneses egysé-
geit gyártó Intermagnetics
megvételérôl. A vételár rész-
vényenként 27,50 dollár, azaz
összesen 1,3 milliárd dollár –
készpénzben. A Philips vára-
kozásai szerint az
Intermagnetics már 2007
végére kedvezô hatással lesz
üzemi nyereségességére.

http://hirek.prim.hu/cikk/53313/

BILL GATES FOKOZATOSAN

VISSZAVONUL A MICROSOFT

ÉLÉRÔL

Bill Gates, a Microsoft ala-
pító elnöke egy sajtókonfe-
rencián bejelentette, hogy
2008 júliusától visszavonul 
a szoftverkonszern élén vég-
zett mindennapi munkától,
hogy több idôt szentelhes-
sen jótékonysági alapítvá-
nyának. Gates a hivatalos
tervek szerint ezután is meg-
tartja majd elnöki és fejlesz-
tési tanácsadói címét a Mic-
rosoftnál. A fô szoftvermér-

nök azonban már most Ray

Ozzie, a vezetô kutató és
stratégiatervezô pedig Craig

Mundie lett. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53309/

SZÉTVÁLT A GRAPHISOFT

A Graphisoft SE Európai
Részvénytársaság részvénye-
sei rendkívüli közgyûlésen
döntöttek a cég szétválasz-
tásáról és a Graphisoft Park
SE Ingatlanfejlesztô Európai
Részvénytársaság megalakí-
tásáról. Az átalakítást azzal
indokolták, hogy a cég tulaj-
donában lévô ingatlanport-
fólió fejlesztése külön finan-
szírozási forrást igényel. 
A vagyonmegosztás alapján
a szoftverfejlesztéssel foglal-
kozó jogutód Graphisoft sa-
ját tôkéje 20,985 milliárd fo-
rint, a Graphisoft Park saját
tôkéje pedig 4,346 milliárd
forint.
http://hirek.prim.hu/cikk/53538/

INDIÁBAN ERÔSÍTENEK 

A NYUGATI MOBIL- ÉS CSÚCS-

TECHNOLÓGIAI CÉGEK

Újabb nagy nyugati távköz-
lési vállalat jelentett be indi-
ai beruházási terveket: a mo-
biltelefonokat gyártó ameri-
kai Motorolánál közölték,
hogy 100 millió dolláros be-
ruházással gyárat építenek
az ország déli részén lévô
Madras közelében. Ezt meg-
elôzôen a Motorola nagy
versenytársa, a Nokia jelen-
tett be hasonló terveket: a
finn mobilcég 150 millió dol-
láros beruházással ugyan-
csak Madrasban épít mobil-
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telefonokat gyártó üzemet.
Néhány nappal korábban az
IBM is nagyszabású indiai
terjeszkedést jelentett be: 
a cég megháromszorozza
befektetéseit Indiában, ame-
lyek három év elteltével el-
érik a 6 milliárd dollárt. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53202/

ÁTADTÁK A GYURÓS TIBOR-

DÍJAT

A hagyományoknak meg-
felelôen idén is két kategóri-
ában versenyeztek az infor-
matika szakemberei. 2005.
évi teljesítménye alapján „Az
év informatikai cégvezetôje”
Lakatos István (Mûszertech-
nika Zrt.), „Az év fiatal infor-
matikai vállalkozója” pedig
Szôke Márton (Indextools
Kft.) lett.
http://hirek.prim.hu/cikk/53204/

PUKLER GÁBOR AZ ALBACOMP

ÉLÉN

Sajtótájékoztatón mutat-
kozott be Pukler Gábor, az
Albacomp Zrt. új vezérigaz-
gatója, valamint a vállalat
közelmúltban átalakult me-
nedzsmentje. A társaság új
stratégiai célokat tûzött ki: a
piaci folyamatok passzív kö-
vetése helyett az üzletágak
tudatos és proaktív fejleszté-
sét helyezi elôtérbe. A válla-
lat a 2005-ben elért 14,5 mil-
liárddal szemben 2006-ra
közel 18 milliárd forintos for-
galmat tervez.
http://hirek.prim.hu/cikk/53035/

2,5 MILLIÁRDOS AMD-

BERUHÁZÁS DREZDÁBAN

Az amerikai AMD chip-
gyártó képviselôi nyilvános-

ságra hozták németországi
üzemeikre vonatkozó beru-
házási terveiket, melyek sze-
rint az elkövetkezô három
esztendôben 2,5 milliárd dol-
láros befektetést eszközöl-
nek a drezdai telephelyeken
a termelési kapacitás növelé-
se érdekében.
http://hirek.prim.hu/cikk/52998/

MAGYARORSZÁGON 

A COMPASS

A tényekre alapozott infor-
matikai tanácsadással (Fact
Based Consulting) foglalko-
zó, 1980-ban Svédországban
alapított Compass cég Cseh-
ország és Lengyelország
után Magyarországon foly-
tatja CEE-régiós terjeszkedé-
sét. Az itteni mûködést a
Compass CEE bécsi irodájá-
ból Johann Zillner irányítja,
hazai együttmûködô partne-
re pedig az Andreas Kovacs

által vezetett, budapesti
székhelyû MCS Vezetési Ta-
nácsadó Kft.
http://hirek.prim.hu/cikk/52899/

A VÁLLALATOKNAK NEM KELL

LEMONDANIUK A SKYPE-RÓL

Néhány héttel ezelôtt a
Skype biztonsági hibája mi-
att a Gartner azt javasolta,
hogy a vállalatok mondjanak
le a VOIP, fôként a Skype
használatáról. A cégeknek és
a felhasználóknak megol-
dást jelenthet, hogy az
EagleEyeOS One új könyvtár-
védelmi funkciója segítségé-
vel az érzékeny tartalmú do-
kumentumokhoz vagy
könyvtárakhoz nem férhet-

nek hozzá azok a programok,
amelyek az információk ki-
szivárogtatását lehetôvé te-
hetik a felhasználó tudta
nélkül. Akár az is beállítható,
hogy az internetes telefon-
programok, mint például 
a Skype, mely tartalmakhoz
férhessenek hozzá.
http://hirek.prim.hu/cikk/53470/

BARANGOLÁS AZ 

ADATBÁZISOK VILÁGÁBAN

Szeptembertôl a
NetAcademia Oktatóköz-
pont túrára invitálja azokat
az informatikai szakembere-
ket, akik a Microsoft adatbá-
zis-technológiájával kapcso-
latos fejlesztôi vagy üzemel-
tetôi szaktudásukat kívánják
bôvíteni. A cafeteriaelven
mûködô SQL-túra keretében
ki-ki tudásszintjének és a vál-
lalati IT-stratégiának megfe-
lelôen válogathatja össze 
a munkájához szükséges
Microsoft SQL Server-
kompetenciákat. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53463/

MAGYAR SZÁMLÁZÓ SIKERE

LONDONBAN

A tizedik alkalommal meg-
hirdetett World Billing
Awards 2006 díját a Magyar
Telekom, T-Com üzletág –
Allround Kft. közös pályázata
kapta a Best Revenue
Assurance/Management
Project (legjobb bevétel-
biztosítási projekt) kategóri-
ában. A pályázat témája az
Allround CeDaR termékének
bevezetése a Magyar
Telekomnál, amellyel egy-

szerre vált lehetôvé az üzleti
folyamatok hatékonyságá-
nak növelése és a jogszabályi
megfelelés.
http://hirek.prim.hu/cikk/53430/

AZ IBM ÉS AZ ORACLE KÖZÖS

KOMPETENCIAKÖZPONTJA

Az IBM Magyarország és az
Oracle Hungary megnyitotta
elsô közös közép-európai
kompetenciaközpontját Bu-
dapesten, az Infoparkban,
ahol Oracle-alkalmazások,
valamint IBM-hardverek és 
-szoftverek tesztelésére nyí-
lik lehetôség. A közös kom-
petenciaközpont hardveresz-
közeit, valamint bizonyos
szoftvereit az IBM Magyaror-
szág biztosítja, míg az Oracle
Hungary teljes alkalmazás-
portfólióját felölelô szoftver-
licencekkel járul hozzá a köz-
pont mûködéséhez. A hard-
ver- és szoftverkörnyezet
összértéke meghaladja 
a 3 millió dollárt. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53406/

ORACLE: ÚJ ÜZLETIINTELLIGEN-

CIA-MEGOLDÁSCSOMAG

Az Oracle bemutatta az
Oracle Business Intelligence
Suite nevû, nyílt szabványon
alapuló alkalmazásegyütte-
sét, amely az Oracle BI-
köztesszoftverének és 
a Siebel Business Analytics
adatelemzô rendszerének
tudását egyesíti. Az új meg-
oldás teljes mértékben ki-
szolgálja a BI és az adat-
elemzô réteggel szemben
támasztott modern követel-
ményeket. Ilyen például az

aktuális {} hírek
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elôzmények, a valós idejû
adatok, illetve az elôrejelzé-
sek részletes megjelenítése,
valamint a teljes körû adat-
integráció és adatfelügyelet.
Az Oracle Business
Intelligence Suite háromféle
verzióban kapható. 

http://hirek.prim.hu/cikk/53185/

PIACON A MICROSOFT

ANTIVÍRUSSZOFTVERE

A Microsoft megkezdte
Windows OneCare Live anti-
vírusterméke forgalmazását
az Egyesült Államokban, ami
azt jelenti, hogy a szoftver-
konszern három év után be-
váltotta ígéretét. A OneCare
a tengerentúlon 50 dollárba
kerül. A nagyobb antivírus-
cégek, például a Symantec, a
McAfee és a Trend Micro ha-
sonló termékeihez képest ez
mindenképpen versenyké-
pes árnak számít, ráadásul
egyes forgalmazók különféle
csomagok részeként még ol-
csóbban is kínálhatják majd
a biztonsági alkalmazást. A
OneCare antivírusszoftvert
az elkövetkezô 12 hónap so-
rán világszerte forgalomba
kívánja hozni a Microsoft. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53040/

LOPÁSBIZTOS SZOFTVER

MOBILOKRA

Évrôl évre egyre több mo-
bilt lopnak el hazánkban is
az erre specializálódott tol-
vajok, a készülékek eltûnése
után pedig vajmi kevés re-
mény van arra, hogy azok
gazdái valaha is visszakapják
értékes maroktelefonjaikat.
Egy indiai cég szoftvere pon-
tosan az efféle helyzetekre
kínál megoldást, ugyanis az
egyszerû program a háttér-

ben észrevétlenül figyel, és
jelzi, ha a készülékbe új SIM-
kártyát helyeznek. Mihelyt ez
megtörténik, a szoftver egy
korábban megadott e-mail
címre vagy egy másik szám-
ra elküld egy elektronikus
üzenetet vagy SMS-t, amely
olyan nyomra vezetô infor-
mációkat tartalmaz, mint az
új telefonszám és az adott
pillanatban észlelt földrajzi
helyzet.
http://hirek.prim.hu/cikk/53492/

GONDOLATOLVASÓ 

SZÁMÍTÓGÉP

A Brit Tudományos Akadé-
mia nyári kiállításán egy
olyan számítógép prototípu-
sának bemutatását tervezi,
amely az emberi arc mimiká-
jából próbál következtetni az
illetô érzéseire és gondolata-
ira. A kamerával összekap-
csolt számítógép 24 fontos
pontnak, például az orr szé-
lének vagy a száj sarkainak
mozgását figyeli, és 20 alap-
mozdulatot tud azonosítani
a fejrázástól a szemöldök-
ráncoláson át a száj mosoly-
ra húzásáig. A mozgások
kombinációit a gép szoftvere
a megfelelô, elôre beprogra-
mozott érzésekkel vagy ér-
zelmekkel azonosítja, ame-
lyeket megpróbál összevetni
a kamerán keresztül
beérkezô információval. 
http://hirek.prim.hu/cikk/53460/

QXGA-FELBONTÁSÚ, 

RUGALMAS E-PAPÍR

Habár a legtöbb szakem-
ber szerint még jó pár évnek

el kell telnie, mire az „elekt-
ronikus papír” alapú újságok
vagy könyvek a hétköz-
napokban is elterjednek, úgy
tûnik, hogy az Epson igen
gyors ütemben halad ebbe
az irányba. A vállalat olyan
A/6-os méretû elektronikus
papírt fejlesztett ki, amely
egyrészt hajlékony, másrészt
pedig felbontása minden ed-
digi hasonló eszközénél jobb,
1536x2048 képpontos.
http://hirek.prim.hu/cikk/53247/

MOBILLAL KOMMUNIKÁLÓ

BLUETOOTH-KARÓRA

Minden mobiltulajdonos-
sal elôfordult már, hogy el-
mulasztott fontos hívásokat,
mert nem hallotta meg a te-
lefoncsörgést. Erre kínál
most megoldást a Citizen
legújabb karórája, az i:VIRT,
amely Bluetoothon keresztül
képes kommunikálni a mo-
bilkészülékekkel. Így például
a majdani felhasználók át-
irányíthatják a beérkezô hí-
vásokat a mindig szem elôtt
lévô idômérô eszközre, és így
a karóra kijelzôjén megjele-
nik a hívó fél neve és telefon-
száma. A beérkezô hívásokat
a bluetoothos idômérô esz-
köz fényjelzéssel vagy vibrá-
lással jelzi.
http://hirek.prim.hu/cikk/53244/

JÖNNEK A PAPÍRBÓL KÉSZÜLT,

ELDOBHATÓ MOBILOK?

Hat ázsiai tervezô egy ol-
csó, papírból készülô, egy-
szer használatos mobiltele-
fon terveivel rukkolt elô,
amellyel leginkább a sokat

utazókat céloznák meg. Így 
a jövôben a külföldön tartóz-
kodó személyeknek nem kel-
lene saját készülékükrôl le-
bonyolítaniuk a drága
roaminghívásokat, hanem
megvásárolnának a
repülôtéren egy ilyen papír-
telefont, és azt használhat-
nák ottlétük alatt. Az elgon-
dolás szerint a mobil házát
az üdítôiparból is ismert
Tetra-Packból készítenék el,
amely eléggé erôs anyag ah-
hoz, hogy összetartsa a belsô
elektronikát, és pár telefoná-
lás után eldobhatnák a fel-
használók. A készülék
kedvezô árából kifolyólag
roppant egyszerû lenne,
ugyanis csak az alapfunkciók
ellátására volna alkalmas.
http://hirek.prim.hu/cikk/53242/

HAJLÍTHATÓ ELEKTRONIKA 

A SONYTÓL

A Sony egyik legújabb sza-
badalmi bejegyzésébôl kide-
rül, hogy a cég olyan elektro-
nikus eszközök gyártását
fontolgatja, amelyek hajlít-
hatók, összegöngyölhetôk. 
A mobiltelefonok világában
már láthattunk hasonló
megoldást, ám az pusztán a
két merev részegység rugal-
mas összekötésére szolgált,
itt azonban valóban hajlítha-
tó az elektronika, beleértve 
a legkritikusabb részt, 
a kijelzôt is. A megoldás poli-
mer alapú vázat feltételez,
és az újdonság vonzereje
mellett a Sony szerint ezek
az eszközök bizonyos helyze-
tekben könnyebben hordoz-
hatók lennének.

http://hirek.prim.hu/cikk/53194/
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Határozatával az NHH Tanácsa a széles sávú internet-

hozzáférések piacán hozzájárul az ADSL-szolgáltatás kiskeres-

kedelmi árának további csökkentéséhez, s egyben megterem-

ti annak a lehetôségét, hogy a huzamos

ideje ADSL-t használó, de még mindig 

a korábbi, magasabb árakat fizetô ügyfe-

lek elôfizetési díjaiban is érvényesülhes-

sen a piacon megfigyelhetô árcsökkenés.

A nálunk újdonságnak számító szabá-

lyozási módszer bevezetése nyomán az

Emitel, a Hungarotel, az Invitel, a T-Com

és a Monortel szolgáltatási területén 

a hatékonyan mûködô internet-

szolgáltatók megfelelô árréssel vehetik

igénybe a nagykereskedelmi szolgálta-

tást, és így versenyképes ADSL-

ajánlatokkal jelenhetnek meg. A határo-

zat szerint az öt kötelezett cégnek 

országos hozzáférést kell biztosítania az

internetszolgáltatók számára, ami jelen-

tôsen megkönnyíti a verseny beindulását

azokon a területeken, ahol ma még nin-

csenek jelen a helyi vezetékes szolgáltatótól független

internetszolgáltatók.

Pataki Dániel, az NHH elnöke kifejtette, hogy az állam öt te-

rületen (hozzáférés, tartalom, motiváció, képzettség és biz-

tonság) erôsítheti a széles sávú internet hazai terjedését. 

Ebbôl az NHH-nak a hozzáférés terén van feladata, amely ket-

tôs: a megfelelô ár (jelenleg már kevésbé korlát) és a lefedett-

ség (jelenleg 85 százalékos) kialakulását kell segítenie. Ano-

mália a kiskereskedelmi szolgáltatók számában mutatkozik;

amíg például a T-Com területén 18, addig az Invitelén mind-

össze 2 kiskereskedelmi szolgáltató mûködik. A mostani sza-

bályozás is a regionális különbségek csökkentésére irányul. A

március végi adatok szerint Magyarországon 455 ezer ADSL-

elôfizetés volt, több mint 90 százalékban a Magyar Telekom

és az Invitel területén. Ez a két cég az internetszolgáltatók ré-

szére eddig is biztosított országos nagykereskedelmi hozzáfé-

rést. A most kihirdetett határozat alapján a verseny a másik

három szolgáltató – az Emitel, a Hungarotel és a Monortel –

területén is beindulhat, ezért elsôsorban itt lehet számítani a

kiskereskedelmi árak csökkenésére. A szabályozás újdonsága,

hogy hozzájárul a régebbi felhasználók elôfizetési díjainak

mérsékléséhez, mivel az új szerzôdések mellett a megújítot-

tak nagykereskedelmi díjaira is kiterjed.

A határozat olyan árrést biztosít az internetszolgáltatóknak,

amely az NHH Tanácsa szerint a kiskereskedelmi árak folya-

matos csökkenése mellett is elegendô ahhoz, hogy élénküljön

a verseny az ADSL-szolgáltatások piacán. Az NHH féléves peri-

ódusokban vizsgálja majd felül a szabályozás alapját jelentô

kiskereskedelmi árszintet. A jelenleg folyamatban lévô felül-

vizsgálat nyomán – várhatóan egy hónap múlva – jelennek

meg a 2005. második félévi, illetve kora ôsszel a 2006. elsô fél-

évi kiskereskedelmi árakon alapuló új nagykereskedelmi árak.

A határozatban megállapított díjak árplafon jelleggel mûköd-

nek, azaz a kötelezett szolgáltatók – az egyenlô elbánás elvé-

nek betartása mellett – olcsóbban is nyújthatják a szolgálta-

tást kiskereskedelmi partnereiknek.

Az új szabályozástól az NHH azt is várja, hogy az alternatív

szolgáltatók területein növekedni fog a kiskereskedelmi

ADSL-szolgáltatók száma.

Versenyélénkítô ADSL-
internetszabályozás
Az NHH bejelentette az öt jelentôs piaci erejû vezetékes távközlési szolgáltatóra érvényes, kiskereskedelmi árakon

alapuló, új nagykereskedelmi árszabályozást – az úgynevezett „retail minus” módszert –, amely a hatóság szerint

jelentôsen javítja a szolgáltatók közötti verseny feltételeit, lehetôvé teszi a kiskereskedelmi árak további csökkenté-

sét, illetve egyes területeken az új szolgáltatók piacra lépését.

aktuális {} a hónap híre
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MOST JÖN A MÁSODIKMOST JÖN A MÁSODIK

Ahhoz, hogy a 2007 utáni idôszak uniós forrásait már a jövô év elejétôl fogadni tudja az ország,

nyár végére be kell nyújtanunk Brüsszelnek a II. Nemzeti fejlesztési tervet – Az új Magyarország

programját – jelentette ki június közepén Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos, aki

Baráth Etele leköszönô európai ügyekért felelôs minisztertôl vette át az uniós források felhasz-

nálásával kapcsolatos feladatokat. Világos apropója van annak, hogy a Business Online hasáb-

jain miért foglalkozunk most kiemelten ezzel a hírrel és a hozzá kapcsolódó múltbeli és

eljövendô eseményekkel: a Kreatív Magyarország stratégiai program legfontosabb elemei kö-

zött szerepel az információs társadalom kiteljesítése a tudásmenedzsment és az

infokommunikációs eszközök, technológiák alkalmazási feltételeinek megteremtésével, széles

körû alkalmazásának elterjesztésével, valamint az e-kormányzat adta lehetôségek megteremté-

se a modernizáció támogatására. 

Összeállításunkban szó lesz az I. NFT tapasztalatairól és a II. Nemzeti fejlesztési terv jelenlegi 

állásáról, arról, hogy az eddigi nyertesek mire költhették el az uniós támogatásokat, és 

a következô hét (reményeink szerint nem szûk) esztendôben hogyan lehet részesülni a mintegy

22,4 milliárd eurós (más számítások szerint 1000 milliárd forintos) forrásból.
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és Kohéziós Alapjának felhasználásával 
a sikeres, a tudásra, a tehetségre, az em-
beri kreativitásra alapozó Magyarország
megteremtésének programját valósít-
hatjuk meg. A magyar stratégia az Euró-
pai Unió lisszaboni céljaival összhangban
a növekedésre és a foglalkoztatottság nö-
velésére irányul, s figyelembe veszi a Gö-
teborgban megfogalmazott fenntartha-
tóság elvét is. Az új Magyarország prog-
ramjának megvalósításakor szem elôtt
tartják, hogy (az Európai Bizottság egy
2005-ös közleménye szerint) „Európának
meg kell újítania versenyképessége alap-
ját, fokoznia kell növekedési képességét és
termelékenységét, valamint oly módon
kell megerôsítenie a társadalmi kohéziót,
hogy a fô hangsúlyt a tudásra, az innovációra és a humán
erôforrás jobbá tételére helyezi.” Magyarország fejlôdésének 
új pályára állítása egyben hozzájárul az egyik legfontosabb
uniós célkitûzés, a tudás alapú gazdaság és társadalom meg-
valósításához is. 

Az elmúlt 15 évben Magyarország nemcsak gazdaságilag,
hanem politikailag is integrálódott: elôbb a NATO (1999),
majd az Európai Unió (2004) teljes jogú tagjává vált. Megszi-
lárdultak a piacgazdaság intézményei, jogrendszerünket szin-
te teljes mértékben hozzáigazítottuk a közösségi joghoz. 
A társadalom nagy része sikeresen alkalmazkodott az új kihí-
vásokhoz. A fogyasztás szerkezete, a jellemzô életviteli minták
megegyeznek az európaiakkal. Ugyanakkor a kilencvenes évek
elején a munkaerôpiacról kiszorult, alacsony képzettségû
munkavállalók helyzete a gazdasági növekedés megindulásá-
val sem javult. Növekednek a társadalmon belüli jövedelmi és
életszínvonalbeli egyenlôtlenségek, és területileg is jól körül-
határolható, szegregálódott társadalmi zárványok alakultak
ki. Vagyis további határozott lépésekre van szükség ahhoz,
hogy a gazdasági növekedés pozitív hatásai elérjék a társada-
lom legszélesebb rétegeit, valamint hogy Magyarország 
megállja a helyét a globális versenyben. 

Uniós alapokon magyar
felépítmény

A formálódó dokumentum megfelel az Európai Unió kohézi-
ós és strukturális alapjainak lehívásához szükséges Nemzeti
stratégiai referenciakeret formai és tartalmi követelményei-
nek. Ez még kiegészül az unió követelményei szerint kidolgo-
zandó operatív programokkal, s így együtt tekinthetô a 2007
és 2013 közötti idôszak II. Nemzeti fejlesztési tervének.

Létezik két uniós alapdokumentum, a Közösségi stratégiai
iránymutatások és a lisszaboni folyamat kapcsán megfogal-
mazott Integrált iránymutatások, amelyek között az összhang

közösségi és tagállami szinten is kiemelkedô jelentôségû.
Ezek elvárásainak megfelelôen a II. NFT ad számot arról, hogy
milyen stratégia alapján tervezzük a magyar államháztartás
és az Európai Unió fejlesztési forrásait a növekedés és a foglal-
koztatás bôvítésének céljaira, valamint a tudás alapú gazda-
ság és társadalom kereteinek megteremtésére felhasználni. 

A növekedés nem tekinthetô öncélnak. A göteborgi elvárá-
sok alapján a fenntartható fejlôdés három dimenziójának
(gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok) összhang-
ban történô fejlesztése nem csupán ezen szempontok együt-
tes érvényesítését teszi lehetôvé, hanem a versenyképesség
bázisának kiszélesítését, fenntarthatóságát is segíti.

A lisszaboni stratégia hazai végrehajtását szolgáló intézke-
dések megalapozására – az EU valamennyi tagállamához ha-
sonlóan – megfogalmazták a növekedést és foglalkoztatást
segítô Nemzeti akcióprogramot. A 2005-ben elfogadott doku-
mentumban megfogalmazott feladatok végrehajtása módot
ad arra, hogy már 2006-ban jelentôs elôkészületi lépések tör-
ténjenek a 2007-tôl esedékes fejlesztési források hatékony fel-
használására. Az új Magyarország program megvalósításának
7+2 éves idôszaka pedig valódi távlatokat nyit Magyarország
számára. 

Az új Magyarország programja arra szolgál, hogy – össz-
hangban a hosszabb távú fejlôdést megalapozó Országos fej-
lesztéspolitikai koncepcióval és az Országos területfejlesztési
koncepcióval – kiterjedt helyzetelemzéssel, az egyenlôtlensé-
gek, gyengeségek és kiaknázatlan lehetôségek feltárásával
megteremtse azt a stratégiát, amely iránytûként segítheti az
Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából
származó támogatások 2007 és 2013 közötti felhasználását. 
A munka során figyelembe vették a tárcák által elkészített
ágazati fejlesztési koncepciókat, többek között a magyar 
információs társadalom stratégiát (MITS, 2003), illetve 
a nemzeti széles sávú stratégiát (2005). 

A EU-tól a legtöbb támogatást a legkevésbé fejlett régiók
kaphatják. Az Európai Parlament és Tanács rögzítette, hogy
Magyarország területe 7 NUTS II régióra oszlik. Az egyes 

Régió GDP/fô (2000–2002) GDP/fô a közösségi 
euró átlag százalékában (%)

Közép-Magyarország 18 377 89,7

Közép-Dunántúl 10 706 52,3

Nyugat-Dunántúl 12 363 60,4

Dél-Dunántúl 8 471 41,4

Észak-Magyarország 7 394 36,1

Észak-Alföld 7 437 36,3

Dél-Alföld 8 077 39,4

Forrás: Eurostat, 2005. december 15-én elérhetô legfrissebb adat 

A magyar régiók GDP-adatai
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Magyarország fejlôdése 2007. január 1-jén fordulópont-
hoz érkezik – szögezi le az a stratégiai dokumentum, amely
egyelôre több néven is fut párhuzamosan. Az eredeti II. Nem-
zeti fejlesztési terv az elôzô ciklus utolsó idôszakában Az új
Magyarország programjává változott, de zárójelben már
megkapta a Magyarország nemzeti stratégiai referenciakere-
te kitüntetô címet is. Mindez azonban mit sem változtat az
alaptézisen (idézzük): jövôre lehetôségünk nyílik arra, hogy az
Európai Unió 22,4 milliárd eurós fejlesztési forrását jól fel-
használva megerôsítsük azokat a fejlôdési irányokat, amelyek

az elmúlt 15 év alatt sikeresnek bizonyultak, és szembenéz-
zünk az elôrelépésünket akadályozó gondokkal. Így soha nem
látott fejlôdés indulhat meg hazánkban, aminek eredménye-
ként 2013-ra jelentôsen megközelíthetjük, több szempontból
pedig el is érhetjük az unió átlagos fejlettségi szintjét.

E nemes cél megfogalmazásához az elmúlt esztendô leg-
fontosabb fejlesztéspolitikai munkáira (elsôsorban az Ország-
gyûlés által elfogadott Országos fejlesztéspolitikai koncepció-
ra) építve jutottak el az alkotók, akik úgy ítélik meg, hogy a
2007 és 2013 közötti idôszakban az EU strukturális alapjainak

Magyarország új programja:
Az új Magyarország programja
Hosszú hónapok óta formálódik a II. Nemzeti fejlesztési terv, számos szakmai vita és partnerségi egyeztetés után ala-

kult ki a jelenlegi változat. Véglegesnek persze még nem nevezhetô, de mivel (némi strukturális változással) ugyanaz

a koalíciós kormányzat csiszolgatja tovább a bekezdéseket, a most olvasható alapkoncepcióból már elég nagy biz-

tonsággal lehet következtetni arra, hogy milyen elvek irányítják a következô évek nagy modernizációs fejlesztéseit.

Ahogyan nincs már önálló informatikai tárcánk, ugyanúgy azon sem kell csodálkozni, hogy az IT nem képvisel önálló

programpontot, mégis bizakodásra adhat okot, hogy a prioritások között – a kormányzás hatékonyságának növelé-

se árnyékában – megjelenik az információs társadalom kiteljesítésének (s ezen belül természetesen az IKT-eszközök

további terjedésének) szándéka is.

GALVÁCS LÁSZLÓ

aktuális {} nemzeti fejlesztési terv
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és Kohéziós Alapjának felhasználásával 
a sikeres, a tudásra, a tehetségre, az em-
beri kreativitásra alapozó Magyarország
megteremtésének programját valósít-
hatjuk meg. A magyar stratégia az Euró-
pai Unió lisszaboni céljaival összhangban
a növekedésre és a foglalkoztatottság nö-
velésére irányul, s figyelembe veszi a Gö-
teborgban megfogalmazott fenntartha-
tóság elvét is. Az új Magyarország prog-
ramjának megvalósításakor szem elôtt
tartják, hogy (az Európai Bizottság egy
2005-ös közleménye szerint) „Európának
meg kell újítania versenyképessége alap-
ját, fokoznia kell növekedési képességét és
termelékenységét, valamint oly módon
kell megerôsítenie a társadalmi kohéziót,
hogy a fô hangsúlyt a tudásra, az innovációra és a humán
erôforrás jobbá tételére helyezi.” Magyarország fejlôdésének 
új pályára állítása egyben hozzájárul az egyik legfontosabb
uniós célkitûzés, a tudás alapú gazdaság és társadalom meg-
valósításához is. 

Az elmúlt 15 évben Magyarország nemcsak gazdaságilag,
hanem politikailag is integrálódott: elôbb a NATO (1999),
majd az Európai Unió (2004) teljes jogú tagjává vált. Megszi-
lárdultak a piacgazdaság intézményei, jogrendszerünket szin-
te teljes mértékben hozzáigazítottuk a közösségi joghoz. 
A társadalom nagy része sikeresen alkalmazkodott az új kihí-
vásokhoz. A fogyasztás szerkezete, a jellemzô életviteli minták
megegyeznek az európaiakkal. Ugyanakkor a kilencvenes évek
elején a munkaerôpiacról kiszorult, alacsony képzettségû
munkavállalók helyzete a gazdasági növekedés megindulásá-
val sem javult. Növekednek a társadalmon belüli jövedelmi és
életszínvonalbeli egyenlôtlenségek, és területileg is jól körül-
határolható, szegregálódott társadalmi zárványok alakultak
ki. Vagyis további határozott lépésekre van szükség ahhoz,
hogy a gazdasági növekedés pozitív hatásai elérjék a társada-
lom legszélesebb rétegeit, valamint hogy Magyarország 
megállja a helyét a globális versenyben. 

Uniós alapokon magyar
felépítmény

A formálódó dokumentum megfelel az Európai Unió kohézi-
ós és strukturális alapjainak lehívásához szükséges Nemzeti
stratégiai referenciakeret formai és tartalmi követelményei-
nek. Ez még kiegészül az unió követelményei szerint kidolgo-
zandó operatív programokkal, s így együtt tekinthetô a 2007
és 2013 közötti idôszak II. Nemzeti fejlesztési tervének.

Létezik két uniós alapdokumentum, a Közösségi stratégiai
iránymutatások és a lisszaboni folyamat kapcsán megfogal-
mazott Integrált iránymutatások, amelyek között az összhang

közösségi és tagállami szinten is kiemelkedô jelentôségû.
Ezek elvárásainak megfelelôen a II. NFT ad számot arról, hogy
milyen stratégia alapján tervezzük a magyar államháztartás
és az Európai Unió fejlesztési forrásait a növekedés és a foglal-
koztatás bôvítésének céljaira, valamint a tudás alapú gazda-
ság és társadalom kereteinek megteremtésére felhasználni. 

A növekedés nem tekinthetô öncélnak. A göteborgi elvárá-
sok alapján a fenntartható fejlôdés három dimenziójának
(gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok) összhang-
ban történô fejlesztése nem csupán ezen szempontok együt-
tes érvényesítését teszi lehetôvé, hanem a versenyképesség
bázisának kiszélesítését, fenntarthatóságát is segíti.

A lisszaboni stratégia hazai végrehajtását szolgáló intézke-
dések megalapozására – az EU valamennyi tagállamához ha-
sonlóan – megfogalmazták a növekedést és foglalkoztatást
segítô Nemzeti akcióprogramot. A 2005-ben elfogadott doku-
mentumban megfogalmazott feladatok végrehajtása módot
ad arra, hogy már 2006-ban jelentôs elôkészületi lépések tör-
ténjenek a 2007-tôl esedékes fejlesztési források hatékony fel-
használására. Az új Magyarország program megvalósításának
7+2 éves idôszaka pedig valódi távlatokat nyit Magyarország
számára. 

Az új Magyarország programja arra szolgál, hogy – össz-
hangban a hosszabb távú fejlôdést megalapozó Országos fej-
lesztéspolitikai koncepcióval és az Országos területfejlesztési
koncepcióval – kiterjedt helyzetelemzéssel, az egyenlôtlensé-
gek, gyengeségek és kiaknázatlan lehetôségek feltárásával
megteremtse azt a stratégiát, amely iránytûként segítheti az
Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából
származó támogatások 2007 és 2013 közötti felhasználását. 
A munka során figyelembe vették a tárcák által elkészített
ágazati fejlesztési koncepciókat, többek között a magyar 
információs társadalom stratégiát (MITS, 2003), illetve 
a nemzeti széles sávú stratégiát (2005). 

A EU-tól a legtöbb támogatást a legkevésbé fejlett régiók
kaphatják. Az Európai Parlament és Tanács rögzítette, hogy
Magyarország területe 7 NUTS II régióra oszlik. Az egyes 

Régió GDP/fô (2000–2002) GDP/fô a közösségi 
euró átlag százalékában (%)

Közép-Magyarország 18 377 89,7

Közép-Dunántúl 10 706 52,3

Nyugat-Dunántúl 12 363 60,4

Dél-Dunántúl 8 471 41,4

Észak-Magyarország 7 394 36,1

Észak-Alföld 7 437 36,3

Dél-Alföld 8 077 39,4

Forrás: Eurostat, 2005. december 15-én elérhetô legfrissebb adat 

A magyar régiók GDP-adatai
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hetetlen, hogy a gazdasági növekedés növelje a munkaerô
iránti keresletet, új munkahelyeket hozzon létre, ezáltal
bôvítve a foglalkoztatást. Másfelôl a gazdaság tartós növeke-
désének feltétele, hogy többen dolgozzanak, és az emberi
erôforrásainkban rejlô tartalékokra építve javuljon az ország
versenyképessége.

Kiemelkedô figyelmet kell fordítani két horizontális politika
érvényesítésére, nevezetesen a ffeennnnttaarrtthhaattóóssáágg feltételeinek
biztosítására (ami magában foglalja a társadalmi, gazdasági,
környezeti biztonság, valamint a jövô generáció iránti
felelôsség kérdését is), illetve az eessééllyyeeggyyeennllôôsséégg megterem-
tésére.

Átfogó fejlesztési célok
és prioritások

2007 és 2013 között a legfontosabb középtávú, átfogó 
fejlesztési cél a versenyképesség (ami nem lehetséges az
elérhetôség javítása nélkül), a megújuló társadalom, az élhetô
környezet, valamint a területi kohézió megvalósítása. A célok

elérésére az alábbi tteemmaattiikkuuss ééss tteerrüülleettii pprriioorriittáássookk mmeennttéénn
terveznek átfogó, operatív programokban megtestesülô be-
avatkozásokat: 
� a versenyképesség javítása,
� az elérhetôség javítása
� az emberi erôforrások fejlesztése,

� a környezet fejlesztése,
� területfejlesztés,
� a kormányzás hatékonyságának növelése és az informá-

ciós társadalom kiteljesítése, a Nemzeti akcióprogramban vál-
lalt reformok támogatása.

A felsorolásból olvasóink számára talán az utolsó pont a leg-
érdekesebb, ezért erre részletesebben visszatérünk, elôtte
azonban röviden tekintsük át a többi prioritást.

Az életminôség javítása, a tartós és fenntartható növekedés
egyik feltétele a gazdaság teljesítô- és versenyképességének
javítása, a tudás alapú gazdaság megteremtése. A gazdasági
versenyképesség erôsítése számos tényezô összehangolt fej-
lesztését követeli meg. A versenyképesség erôsítésében meg-
határozó szerepe van a hozzáadott érték növekedésének. 
A hozzáadott érték az emberi tôke és a szervezeti kultúra fej-
lesztése, valamint a fejlett tudásbázisra építô kutatás-fejlesz-
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tési (k+f) és innovációs tevékenység révén növekedhet. 
A technológiaintenzív tevékenységek elterjedése, a magas
hozzáadott értékû, anyag- és energiatakarékos termelés, az
innovációs szolgáltatások hazai erôsödése, a tudástranszfer
feltételeinek javulása nagymértékben elôsegítheti a gazdasá-
gi felzárkózást.

A stabil gazdasági növekedésben és a foglalkoztatásban 
betöltött fontos szerepük, továbbá nagy növekedési potenci-
áljuk miatt a terv különös figyelmet fordít a kis- és középvál-
lalkozások fejlôdésére. Kiemelt cél, hogy kialakuljon a növeke-
désükhöz, erôsödésükhöz, együttmûködésükhöz és stabilitá-
sukhoz szükséges gazdasági környezet.

Jó lehetôség nyílik a magas szintû kereskedelmi, szállítási,
logisztikai szolgáltatások, valamint a turizmus számára is.

Az elérhetôség, vagyis a közlekedési feltételek javítása 
a munkaerô-piaci mobilitást is segítheti. 

A tudás alapú társadalomban a fenntarthatóság szempont-
jait figyelembe vevô növekedés és a mindenki számára azo-
nos eséllyel elérhetô magas életminôség csak aktív,
együttmûködô, nyitott, szolidáris, egyenlô esélyeket biztosító,
biztonságos és egészséges, így folyamatosan megújulni ké-
pes társadalomban lehetséges.

A társadalmi fejlôdésnek, az életminôség javításának
alapvetô feltétele a mindenkit megilletô élhetô környezet. En-

nek érdekében biztosítani kell erôforrásaink, környezetünk
elemeinek hasznosítását, amit védelmi és fejlesztési intézke-
désekkel is elô kell segíteni. Ez magában foglalja a természeti,
épített és kulturális értékek megôrzését, az anyag- és energia-
hatékonyság javítását, valamint az energetikai infrastruktúra
fejlesztését.

Az ország megújulásának alapvetô feltétele, hogy a fejlesz-
tések területileg is kiegyensúlyozottak és hatékonyak legye-
nek, az erôforrások, a szükségletek és a lehetôségek régión-
ként, térségenként összhangban álljanak egymással.

A hatodik prioritás: 
hatékony kormányzás

A kormányzás többszintûvé tétele, hatékonyságának 
növelése, minôségének javítása érdemben alakíthatja a gaz-
dasági-társadalmi fejlôdés feltételeit. A közigazgatás intéz-
ményrendszere tudásbázisának kiszélesítésével, a közpolitika
alátámaszthatóságával és átláthatóságával, a szabályozási
környezet kedvezôbbé tételével, széles körû társadalmi part-
nerséggel jelentôs erôforrásokat mozgósít. A közigazgatás,
ezen belül is a központi államigazgatás stratégiai szerepének
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megerôsítése, a fejlesztéspolitikai intézményrendszer haté-
konyságának javítása kiemelt feladat.

A közigazgatás szolgáltatásainak fejlesztése és racionali-
zálása a közigazgatás mélyreható reformjával összhangban,
azt támogatva valósítandó meg. Ezzel összefüggésben az
információs társadalom különbözô fejlesztései központi 
állami feladatot jelentenek, széles társadalmi-gazdasági 
célokat szolgálnak, meghaladják az
állami mûködés fejlesztését, ugyan-
akkor a hatékonyabb állam megte-
remtését szolgálják. Mindez vonzó
környezetet teremt a hazai és nem-
zetközi mûködô tôke számára,
elôsegíti a munkavállaló korú lakos-
ság foglalkoztatását, a jövedelmek
emelkedését. 

Az állam együttmûködésre törek-
szik a gazdaság és a társadalom 
autonóm szereplôivel. Az állami 
szerepvállalás minôségének javítása
– különös tekintettel a fejlesztéspoli-
tika stratégiai megközelítésére – 
a fejlesztéseket támogató kormány-
zási eszközök és szolgáltatások
megerôsítését, ehhez kapcsolódóan
a kormányzás, a közigazgatás haté-
konyságának növelését jelenti.
Ugyanakkor a tudás alapú gazdaság
és társadalom megteremtését támo-
gató kormányzási reform jelen
idôszakban a kiemelt területek felett
irányítást, más területeken stratégiai
koordinációt igényel. 

Ennek alapján a központi koordiná-
ló szervezet stratégiai koordinációja
kiterjed az operatív programok teljes
rendszerére, kiemelten pedig a tudás alapú gazdaság és tár-
sadalom megteremtése szempontjából nagy fontossággal bí-
ró területekre. 

A közigazgatás-korszerûsítési program mentén, a közigaz-
gatási kapacitás fejlesztése terén az alábbi prioritások fogal-
mazhatók meg:
� a politikaalkotás – azon belül kiemelten a jogalkotás – és

-végrehajtás társadalmi eredményességének javítása,
� a civil társadalom közügyekben való részvételének

erôsítése,
� magasabb szervezeti teljesítmény elérése, a szolgáltatá-

sok minôségének növelése,
� a humán erôforrás felkészültségének javítása,
� a civil társadalom közügyekben való részvételének

erôsítése, 
� a szubszidiaritás érvényesítése.
Az egyértelmûbb szabályozási környezet kedvezôen befolyá-

solja a sürgôs jogszabály-módosítási feladatok számát, emel-

lett a jogalkalmazási nehézségek csökkentésével hatékonyab-
bá, gyorsabbá és egyszerûbbé teszi a feladatok végrehajtását.

A társadalmi partnerek aktív bevonása a döntések
elôkészítésébe és végrehajtásába többet jelent a klasszikus
partnerségnél: újraéleszti a helyi demokráciát, elôsegíti 
a konszenzusos döntések meghozatalát, és könnyebbé teszi 
a végrehajtást. 

Szükség van a szervezeti teljesítmény növelésére,
elsôdlegesen annak érdekében, hogy csökkenjen a minôségi
közigazgatási szolgáltatásokra fordított idô és pénz. Szerve-
zetfejlesztési és -racionalizálási intézkedésekkel biztosítani le-
het az ügymenet egyszerûsítését, ami egyidejûleg csökkenti
az ügyfelek terheit, és növeli az érintett közigazgatási szervek
teljesítményét. Az ügyfél-elégedettségi vizsgálatok eredmé-
nyeire támaszkodva fejleszteni kell az állam által nyújtott
szolgáltatások minôségét, kiemelt figyelmet fordítva a
különbözô elérési csatornákon (személyes megjelenés, tele-
fon, internet stb.) zajló ügyintézési formák egységes kezelésé-
re. A szervezeti teljesítmény növekedéséhez egyúttal elenged-
hetetlen a személyes felelôsség érvényesítése.

Az elektronikus kormányzás a közigazgatási korszerûsítés
egyik fô eleme és eszköze. Az e-kormányzati eszközök és mód-
szerek alkalmazása révén lehetôség nyílik az állam szolgáltató
szerepének fejlesztésére, az ügyintézés gyorsabbá tételére, az
integrált kormányzati munka érvényesítésére, a hatékonyabb
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közigazgatás kialakítására, valamint a demokrácia és átlátha-
tóság erôsítésére. Az elektronikus alkalmazásokat nem rutin-
szerûen kell átvenni, hanem részint az üzleti életben bevált
megoldások, részint pedig az eddigi tapasztalatok segítségé-
vel újra kell szervezni a közigazgatási eljárásokat. Csak ezt
követôen szabad a folyamatokat elektronizálni.

Tekintettel kell lenni arra, hogy az elektronikus alkalmazások
átvétele nem jelenti automatikusan új szemlélet elterjedését
a közigazgatásban. Az elektronizálás csak akkor tud hozzájá-
rulni a szemléletváltáshoz, ha más keretfeltételek is módosul-
nak. Ez utóbbi voltaképpen az elektronikus fejlesztések
elôfeltétele és kulcsa is egyidejûleg. A társadalmi szintû siker
kulcsa pedig az, ha az elektronikus fejlesztések együtt járnak
az ügyfelek befogadókészségének növekedésével.

A közigazgatás-fejlesztési beavatkozásokat az integrált
megközelítés jegyében tervezi a stratégia, azaz több, egymás-
ra épülô intézkedést kell végrehajtani az elérendô specifikus
cél függvényében. A programozás során olyan intézkedéseket
terveznek, amelyek a támogatás nyújtását követôen is fenn-
tarthatóak maradnak. A közigazgatás-fejlesztési beavatkozá-
sok a központi igazgatás mellett kiterjednek a regionális és
szubregionális (kistérségi, települési) szintre, továbbá az álla-
mi feladatokat ellátó egyes társadalmi szervezetekre is.

Szükség van a ffeejjlleesszzttééssppoolliittiikkaa iinntteeggrráálláássáárraa a közigaz-
gatás intézményi és eljárási rendjébe. A különbözô fejlesz-
tési beavatkozások térségenkénti összhangját a programok
országos szinten megvalósított tteerrüülleettii kkoooorrddiinnáácciióójjaa biz-
tosíthatja. Fontos a decentralizáció révén a regionális prog-
ramok megvalósítása, illetve a régiók bevonása az ágazati
programok tervezésébe, megvalósításába, valamint a terü-
leti alapú tervezés megerôsítése és szerepének fokozása.
Regionális szinten a közigazgatási szolgáltatások minôségi
színvonalának emelése érdekében az integrált közigazga-
tási és közszolgálati egységek létrehozása, feltételeinek ki-
alakítása az elsôdleges cél.

Kiteljesedô információs
társadalom

A tudás alapú információs társadalom megvalósítása
alapvetô fontosságú a társadalom- és gazdaságfejlôdés
számára. Ennek alapján az információs társadalom kiépülé-
se olyan stratégiai érdek, amelyet minden fejlesztési be-
avatkozás esetén támogatni kell. Olyan eszközöket, illetve
projekteket kell elônyben részesíteni a tervezésnél és kivá-
lasztásnál, amelyek elôsegítik az információs társadalom
megvalósulását.

Az infokommunikációs technológiák elterjedésének és hasz-
nálatának ösztönzése, a teljes információs társadalom felépí-
tése és az elektronikus köztartalmak, illetve közszolgáltatások
– közigazgatás, kultúra, oktatás, egészségügy, környezetvéde-
lem – kiemelt fejlesztése érdekében a magyarországi közszol-

gáltatásoknak és közigazgatásnak az információs társadalom
kiépítése során központilag kidolgozott stratégián és szabá-
lyozáson alapuló, nagy hatékonyságot biztosító, szabványos
és interoperábilis fejlesztésre van szüksége. Ebben különösen
fontos az egyszerû kezelhetôség, valamint a bevezetett szol-
gáltatások, alkalmazások és használatuk széles körû megis-
mertetését célzó tájékoztatás, illetve oktatás.

A gazdaság területén a vállalatok közötti elektronikus kap-
csolatok, illetve azok belsô informatizáltsága, továbbá az
infokommunikációs technológiai termelô ipar fejlesztése az
információs társadalom kiépítésének hangsúlyos eleme. A fej-
lesztéseknek elsôsorban a vállalatközi elektronikus kapcsola-
tok bôvítését, a kkv-k infokommunikációs technológiai tuda-
tosságának emelését, az IKT-kkv-k helyzetének és exportjának
megerôsítését célszerû támogatniuk.

A lakosság széles körû bevonását, a digitális
esélyegyenlôség és az e-demokrácia kiteljesítését célul kitûzô
információs társadalmi fejlesztés, az infokommunikációs
technológiai infrastruktúra fejlesztése, a széles sávú lefedett-
ség teljes körû kiterjesztése és a hozzáférés terheinek csök-
kentése érdekében a technológiák közötti –
technológiasemleges – verseny elôsegítése kiemelt feladat,
amit hatékony felhasználói tájékoztatással és az IKT-
infrastruktúra biztonságának növelésével is szükséges
elôsegíteni.

A fenti stratégiai alapelvek mentén a tudás alapú informáci-
ós társadalom hatékony fejlesztése érdekében az elsôdleges
beavatkozási területek az alábbiak:
� a lakosság bevonása az információs társadalomba,
� a közszolgáltatások hatékonyságának növelése az elekt-

ronikus közigazgatáson és elektronikus közszolgáltatásokon
keresztül,
� az elektronikus gazdaság kiteljesítése,
� a digitális esélyegyenlôség növelése,
� az e-demokrácia és a civil társadalom erôsítése,
� az infokommunikációs technológiai infrastruktúra fej-

lesztése,
� biztonságnövelés, kockázatcsökkentés IKT-eszközökkel.

Az információs társadalom kiteljesítéséhez vezetô itt vázolt
fejlesztés a kifejtett területeken, a digitális esélyegyenlôség
dimenziójában kölcsönösen összhangban van Az új Magyar-
ország programja alapján más területeken megfogalmazott
fejlesztésekkel, valamint a vidékfejlesztési intézkedésekkel.

A beavatkozások hatékonyságát a szabályozási feltételek
megteremtésével is segíteni kell, tekintettel arra, hogy a fej-
lesztések jelentôs része összefügg az állami feladatok ellátási
módjával. A lisszaboni akciótervben megfogalmazott szabá-
lyozási lépések végrehajtása különösen fontos az információs
társadalom kitejesedése érdekében éppúgy, mint ahhoz, hogy
az elérhetô uniós százmilliárdokat valóban sikerüljön megsze-
rezni, és megvalósuljon Az új Magyarország programja.



� Agrár- és vidékfejlesztési operatív program (AVOP),
� Regionális fejlesztés operatív program (ROP).
A tervezést az ágazatok önálló, programonkénti fejlesztési

elképzelései irányították, nem pedig a nemzeti szinten meg-
határozott átfogó fejlesztési célok, stratégiák. Az I. NFT ta-
pasztalata, hogy az egész országra érvényes, átfogó társadal-
mi, gazdasági, környezeti célok kijelölése az elsôdleges lépés,
és csakis ezt követôen kezdôdhet meg a szakágazati tervezés.
A tervezés során építeni kell a korábban elkészült tervdoku-
mentumokra. Az egyes szakágazatok általában nem rendel-
keztek 3, 5 vagy 7 éves elôretekintéssel, stabilnak tekinthetô,
politikailag is legitim koncepcióik nem voltak. Léteztek ugyan
hatályos vagy elfogadás alatt lévô nemzeti szintû stratégiai

dokumentumok, területfejlesztési programok, a Nemzeti kör-
nyezetvédelmi program, amelyeket figyelembe kellett venni 
a tervezés folyamán, e dokumentumoknak azonban nem volt
kellô hatásuk a tervezési idôszakra.

Tanulták a minisztériumok is
Az I. NFT tervezése új feladat volt a minisztériumok számára.

Legfontosabb eredménye a költségvetéseken átnyúló terve-
zés szemléletének megjelenése volt. A terv sikere annak is
köszönhetô, hogy zömében korábbi hazai programokat ülte-
tett át sikeresen az új tervezési struktúrába. A stratégia kiala-

22• 2006/6–7  június–július

aktuális {} nemzeti fejlesztési terv

Az EU-támogatások* megoszlása

Kifizetési elôirányzat Kötelezettségvállalás Megoszlás
(millió euró) (%)

Gazdaságfejlesztés 801,7 1075 25,5

Humánerôforrás-fejlesztés 519,9 687,8 16,5

Környezet- és infrastruktúra-fejlesztés 1816,57 2169,7 58,0

Összesen** 3134,17 3932,5 100,0

* EU-támogatás: strukturális alapok, EMOGA-garancia része, Kohéziós Alap.
** Szakmai segítségnyújtás nélkül.

Az európai uniós támogatások megoszlása fejlesztési
célok szerint a 2004–2006-os idôszakban



Hogy mennyire érdemes tanulni a tapasztalatokból, azt
az is bizonyítja, hogy Az új Magyarország programjaként is is-
mert stratégiai dokumentumban külön fejezet vonja le az
elôzô – még ma is tartó – fejlesztési ciklus tanulságait. 

A 2004–2006-os idôszakra készített Nemzeti fejlesztési terv
nem egy átfogó, minden szektorra kiterjedô fejlesztési terv
volt, hanem olyan egységes stratégia, amely a Magyarország
számára megnyíló európai uniós fejlesztési források felhasz-
nálási irányait foglalta össze. A Nemzeti fejlesztési terv szol-
gált alapul az unióval megkötött pénzügyi megállapodásnak,
az ún. Közösségi támogatási kerettervnek. Az I. Nemzeti fej-
lesztési terv stratégiájának hosszú távú célja az életminôség

javítása, az adott periódushoz kapcsolódó általános célja pe-
dig az uniós átlaghoz képest jelentôs elmaradás mérséklése
az egy fôre jutó GDP szintjében. Az ezt alátámasztó és ennek
elérését lehetôvé tevô három specifikus cél: a gazdasági ver-
senyképesség javítása, a humán erôforrások fejlesztése, vala-
mint a jobb minôségû környezet kialakítása és a kiegyensú-
lyozottabb regionális fejlôdés. Ennek megfelelôen öt operatív
programra épült:
� Gazdasági versenyképesség operatív program (GVOP),
� Környezetvédelmi és infrastruktúra operatív program

(KIOP),
� Humánerôforrás-fejlesztési operatív program (HEFOP),
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Az I. Nemzeti fejlesztési terv GDP-növekedésre gyakorolt hatá-

sa 2005-ben jelentôs volt: az EU strukturális alapjainak 

támogatása nélkül a tényleges 4,1 százalékos gazdasági

növekedés csupán 2,6 százalékos lett volna – áll a fejlesz-
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amelyet a másodiknál érdemes hasznosítani.
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Minden kezdet nehéz?



� Agrár- és vidékfejlesztési operatív program (AVOP),
� Regionális fejlesztés operatív program (ROP).
A tervezést az ágazatok önálló, programonkénti fejlesztési

elképzelései irányították, nem pedig a nemzeti szinten meg-
határozott átfogó fejlesztési célok, stratégiák. Az I. NFT ta-
pasztalata, hogy az egész országra érvényes, átfogó társadal-
mi, gazdasági, környezeti célok kijelölése az elsôdleges lépés,
és csakis ezt követôen kezdôdhet meg a szakágazati tervezés.
A tervezés során építeni kell a korábban elkészült tervdoku-
mentumokra. Az egyes szakágazatok általában nem rendel-
keztek 3, 5 vagy 7 éves elôretekintéssel, stabilnak tekinthetô,
politikailag is legitim koncepcióik nem voltak. Léteztek ugyan
hatályos vagy elfogadás alatt lévô nemzeti szintû stratégiai

dokumentumok, területfejlesztési programok, a Nemzeti kör-
nyezetvédelmi program, amelyeket figyelembe kellett venni 
a tervezés folyamán, e dokumentumoknak azonban nem volt
kellô hatásuk a tervezési idôszakra.

Tanulták a minisztériumok is
Az I. NFT tervezése új feladat volt a minisztériumok számára.

Legfontosabb eredménye a költségvetéseken átnyúló terve-
zés szemléletének megjelenése volt. A terv sikere annak is
köszönhetô, hogy zömében korábbi hazai programokat ülte-
tett át sikeresen az új tervezési struktúrába. A stratégia kiala-
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Az EU-támogatások* megoszlása

Kifizetési elôirányzat Kötelezettségvállalás Megoszlás
(millió euró) (%)

Gazdaságfejlesztés 801,7 1075 25,5

Humánerôforrás-fejlesztés 519,9 687,8 16,5

Környezet- és infrastruktúra-fejlesztés 1816,57 2169,7 58,0

Összesen** 3134,17 3932,5 100,0

* EU-támogatás: strukturális alapok, EMOGA-garancia része, Kohéziós Alap.
** Szakmai segítségnyújtás nélkül.

Az európai uniós támogatások megoszlása fejlesztési
célok szerint a 2004–2006-os idôszakban



kítása nem állt összhangban az NFT pénzügyi tervezésével. 
A programok közti forrásallokáció konkrét, számszerûsített és
elfogadott eredménymutatók nélkül történt, a forrásallokáció
által vezérelt tervezési folyamatban a stratégia készítése nem
cél-, hanem eszközorientált volt. Az igazi stratégiai döntések 
a programok közti forráselosztás keretében születtek.

A terv elkészítésének utolsó fázisában megkezdett elôzetes
értékelés számottevôen hozzájárult az egymással inkoherens,
illetve nem kellôen alátámasztott elemzések és részstratégiák
javításához. A korábbi években hiányzott a hosszú távú terve-
zés. Ebbôl adódóan számos módszertani nehézséggel kellett
megküzdeni. Alapvetô problémaként jelentkezett a korábbi
programok tapasztalatait feltáró értékelések, valamint a poli-
tikák eredményeit mérô adatsorok, adatfelvételek hiánya.

A jó szakmapolitika alapja a jó minôségû információ és 
a tájékozott nyilvánosság részvétele. Az információknak
meghatározó szerepük van térbeli helyük kezelése, elemzé-
se és a megjelenítés szempontjából. A nemzeti téradat-inf-
rastruktúra kialakítását és mûködtetését 2007-tôl a közös-
ségi joganyag írja elô, ugyanakkor a hazai felkészülést
nemzeti érdekek (a versenyképesség növelése, a hatéko-
nyabb és olcsóbb, szolgáltató jellegû közigazgatás, a fenn-
tartható fejlôdés biztosítása, az erôforrás-gazdálkodás, 
a területi mellett a térbeli szemlélet erôsítése, valamint 
a katasztrófaelhárítás) is sürgetik. Az alapadatok gyûjtése,
elérhetôségük és széles körû hozzáférésük várható 
EU-irányelv szerinti biztosítása számos fejlesztéspolitikai
tennivalót és a II. Nemzeti fejlesztési tervben való megvaló-
sítást igényel tárcaközi és interdiszciplináris együttmûkö-
désben. A téradatinfrastruktúra-megközelítés a maga jogi,
adatpolitikai, mûszaki, szervezési és emberi tényezôivel
lehetôvé teszi a különféle szakterületekrôl származó infor-
mációk különbözô felhasználásra történô, térségtôl, 
országhatártól független integrálását.

Az I. NFT társadalmi megalapozásának és elfogadtatásának
tapasztalatai megmutatták, hogy a nem megfelelôen szerve-
zett társadalmi vita, illetve az olyan partnerek tömeges bevo-

nása a tervezésbe, akik nem ismerik az európai források fel-
használásának szabályait, jelentôsen lassítják a tervezési fo-
lyamatot. Ugyanakkor a felkészült társadalmi partnerek bevo-
nása nemcsak jelentôsen javította a terv szakmai színvonalát,
hanem növelte annak társadalmi elfogadottságát is.

Intézmények és szabályozások
A 2004. május 1-jén csatlakozott tagországok közül Magyar-

ország kezdett hozzá elsôként nemzeti fejlesztési tervének
végrehajtásához, már 2004 januárjában.

A hazai akkreditációs folyamat jelentôsen hozzájárult az in-
tézményrendszer megfelelô felkészültségéhez; a programok
2004 eleji megindítására idôben felállt az intézményi struktú-
ra, s ebben változások nem következtek be. A következô 
idôszakra való felkészülést szintén segíteni fogja egy akkredi-
tációs folyamat, amelynek keretében a folyamatok újragondo-
lásával és jelentôs egyszerûsítésével még hatékonyabbá és át-
láthatóbbá kívánják tenni a források felhasználását.

Az európai uniós támogatási programok gyakorlati meg-
valósítása kérdéseket vetett fel a hazai szabályozással kap-
csolatban. Idôközben sor került a pályázóknak kezdetben
nehézséget jelentô közbeszerzési törvény módosítására, és
az áfatörvény elôírásainak kedvezôbb alkalmazási módját is
kialakították.

Kezdetben a pályázatok minôsége és a pályázati kiírások
összetettsége a formailag hibás pályázatok magas számához
vezetett. A szaktárcák követelményrendszere meglehetôsen
heterogén volt, és az egyes irányító hatóságok elvárásai is el-
tértek egymástól. A kormányzat ezt felismerve 2005 eleje óta
a megvalósításban részt vevô intézményekkel együtt komoly
lépéseket tesz a hatékonyabb jogszabályi környezet és feldol-
gozási folyamat, összességében a „pályázóbarát” pályáztatási
rendszer kialakítása érdekében.

A pályázási kedv kimagaslónak mondható (2005 végéig 
30 103 projektjavaslat érkezett be), ami a jó projektek kiválasz-
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3 éves keret Beérkezett IH-támogatás Szerzôdéskötés Kifizetés  EU idôközi 
(közösségi + pályázati (kedvezményezet- kifizetése

nemzeti, központi) igények teknek)

2004-ben 877,14 205,06 61,75 5,48 0,12

2005-ben 499,36 357,07 426,49 121,09 31,10

670,96 1 376,50 562,14 488,25 126,57 31,22

Összesen A 3 éves keret 205,16% 83,78% 72,77% 18,86% 4,6%
2005. 12. 31-éig arányában

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer

Az I. NFT uniós forrásainak felhasználása (milliárd Ft)



tásával a hároméves megvalósítás elsô két évében a források
84%-ának lekötését tette lehetôvé. A pályázói és a pályáztatói
oldal tapasztalatainak fejlôdését mutatja, hogy már 2005 vé-
gén teljesítettük a 2006 végén elérendô n+2 határ 88%-át. Az
AVOP, a GVOP és a KIOP e tekintetben 100% felett teljesített.
Ez biztosítani látszik az NFT idôben történô megvalósítását,
ugyanakkor a projektek sikere érdekében továbbra is jelentôs
lépéseket tesz az intézményrendszer. Ennek alátámasztására
félidei értékelést végzünk.

Információs háttérbázis
Ekkora mennyiségû pénz felhasználása és a programok

eredményeinek folyamatos nyomon követése komoly infor-
mációs háttérbázist és információfeldolgozó kapacitást igé-
nyel. Az Egységes Monitoring és Információs Rendszer 
(EMIR) használata a kezdeti – természetesnek vehetô – nehéz-
ségek után megfelelônek tekinthetô. Az egyes speciális 
elektronikus folyamatok fejlesztése további lehetôségeket
nyújt a „pályázóbarát” rendszer kialakításában. Az EMIR-t 
teljes körûen és általánosan alkalmazzák, noha egyes 
modulok mûködtetése a gyakorlatban egyelôre nehézkes. 
A mûködés zökkenômentessé tételéhez a szerzôdés-
módosítás, a finanszírozás és részben a nyomon követés 
moduljainak továbbfejlesztése szükséges.

A fenti sikerek mellett jelentôs hiányosság, hogy a leghátrá-
nyosabb helyzetû kistérségek önkormányzatai alacsony ha-
tásfokkal szerepeltek az I. NFT pályázatain.

A végrehajtással kapcsolatos 2004-es tapasztalatokból ta-
nulva 2005-ben jelentôsen csökkentették a pályázók admi-

nisztrációs terheit. Az uniós támogatások felhasználásának
eddigi eredményét a táblázat mutatja.

A tapasztalatok rámutattak arra, hogy a következô NFT ter-
vezésekor nagy súlyt kell fektetni a végrehajtási intézmény-
rendszerre. Az intézményrendszer továbbfejlesztésében
nagyban támaszkodni lehet a jelenlegi intézményekre, más-
részt a félidei értékelés eredményeire, amelyek lényegi megál-
lapításai a következôk:
� újradefiniálják az irányító hatóságok és a közremûködô

szervezetek közötti munkamegosztást,
� több és jobban kiképzett munkatárs fog dolgozni az in-

tézményrendszerben,
� a projektciklus egészében tovább egyszerûsítik a folya-

matokat, pályázati konstrukciók szerint differenciálva azokat.

Jelentôs gazdasági hatás
Az elsô fejlesztési terv gazdasági hatásairól készített

szakértôi háttértanulmányt május közepén ismertette
Baráth Etele, aki az EU-ügyekért felelôs tárca nélküli minisz-
ter volt a leköszönô kormányban. Mint kiderült, a 2004 és
2006 közötti években rendelkezésre álló, de 2008-ig fel-
használható források révén a beruházási többlet 2004 és
2008 között évente átlagosan 3,1 százalék, s az elmúlt
idôszakban Magyarországon a beruházási növekmény 60-
70 százalékát az EU-források és a hozzájuk kapcsolódó
egyéb befektetések teszik ki. Az I. NFT megvalósítása révén a
többletfogyasztás évente átlagosan 1 százalékkal növekszik,
a foglalkoztatottak száma pedig évente átlagosan 31 ezer
fôvel több, mint a terv megvalósítása nélkül. A Pályázati In-
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A Transparency International nemzet-
közi civil szervezet fô célkitûzése a kor-
rupció elleni küzdelem, az átlátható és
elszámoltatható viszonyok megteremté-
se a közpénzeket érintô folyamatokban.
A szervezet az Európai Bizottságtól
(Bôvítési Fôigazgatóság) nyert pályázati
támogatás keretében az új uniós tagor-
szágok Strukturális Alapok-felhasználási
gyakorlatát vizsgálta 2005 tavaszán. 
A projekt elsô szakaszában minden új
tagországban (kivéve a déli államokat)
helyzetfeltáró elemzés született arról,
hogy mennyiben teljesülnek az átlát-
hatóság feltételei.

A magyarországi helyzetfeltárás rövi-

den összefoglalható tanulsága az volt,
hogy a korrupció kivédését tekintve az
intézményi keretek és szabályozások jók,
valamint az állami bürokrácia érintett
résztvevôi nyitottak a civil partnerségre
és az információ széles körû megosz-
tására, ugyanakkor egy igazán átlátható
rendszer megteremtése érdekében to-
vábbi lépések szükségesek.

A helyzetelemzés során feltárt hiányos-
ságok orvoslására elkészült egy akció-
terv, amelynek megvalósítását a Nemze-
ti Fejlesztési Hivatal (NFH) támogatta a
Strukturális Alapok átlátható felhaszná-
lása Magyarországon elnevezésû projekt
keretében. A tanulmány beszámol a pro-

jekt végrehajtásáról, valamint a helyzet-
elemzés eredményei és az akcióterv vég-
rehajtása során keletkezett megállapítá-
sok és javaslatok alapján összefoglalja 
a Strukturális Alapok magyarországi fel-
használásával kapcsolatos tapasztalato-
kat, tanulságokat.

A Strukturális Alapok felhasználásának
hazai vizsgálata alapján elmondható,
hogy a források fogadásához szükséges
intézményrendszer és szabályozás ösz-
szességében megfelel az uniós normák-
nak. A rendszer gyakorlati mûködése
ugyanakkor nem zökkenômentes, 
a legjelentôsebb hiányosságokat a terve-
zési folyamatok átláthatósága, a kedvez-
ményezettek jogbizonytalansága, 
a végrehajtás eljárásrendjének túl-
szabályozása, valamint a közbeszerzési

Átlátható Strukturális Alapok
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formációs Központ adatai szerint az április 
1-jéig támogatott projektek eredményeként
mintegy 2 ezer településen valósul meg beru-
házás, illetve érezhetô beruházás hatása. Ezek
révén több mint 48 ezer új munkahely léte-
sült, és 136 ezer munkahelyet nem kellett
megszüntetni.

A leköszönô miniszter a 2007–2013-ra szóló 
II. Nemzeti fejlesztési terv – Az új Magyar-
ország programja készítésével kapcsolatban el-
mondta: a tervezés folyamatában biztosítani
kell az összhangot a lisszaboni stratégia nem-
zeti akciótervével. Ennek megvalósításában az
elsô év végén jár az ország, június 26–27-én
Joaquin Almunia biztos vezetésével EU-
delegáció érkezik Magyarországra, és átnézi 
a foglalkoztatás, valamint a növekedés terüle-
tén vállaltak teljesítését.

A II. Nemzeti fejlesztési tervhez a Nemzeti
Fejlesztési Hivatal két modellszámítást készí-
tett, az egyik a növekedésre, a másik a foglal-
koztatás bôvítésére helyezi a nagyobb hang-
súlyt. Baráth Etele elmondta, politikai döntés
kérdése, hogy melyik változatot veszik figye-
lembe, azonban hozzátette: személy szerint 
a foglalkoztatás növelését jelentô koncepció
áll közelebb hozzá. A tárca nélküli miniszter
szerint a foglalkoztatás bôvítése a költségve-
tési befizetéseket növelné, kevesebb szociális
kiadást jelentene, és mindez kedvezôen
hatna a költségvetésre.

eljárások bonyolultsága terén találta 
a Transparency International.

A három vizsgált terület közül az infor-
mációhoz való hozzáférés feltételei 
a leginkább biztosítottak. Komolyabb 
ráfordítást igényel a Strukturális Alapok
fogadásához kapcsolódó tervezési eljá-
rásrend és intézményrendszer újragon-
dolása, átalakítása, ami a szervezet 
szerint a tervezés átláthatóságának és 
a partnerség megvalósulásának elen-
gedhetetlen feltétele. A partnerség elvé-
nek szaktárcai szintû érvényesüléséhez 
a megfelelô jogszabályok és kapacitások
mellett alapvetô szemléletváltásra van
szükség, ugyanakkor az elkészült doku-
mentumok társadalmi egyeztetésének
minôsége az elmúlt egy évben
jelentôsen javult – áll a tanulmányban.

A tervezés koordinációjáért felelôs
Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a végre-
hajtásban részt vevô intézmények nagy
erôssége, hogy nyitottak a civil oldal vé-
leményének befogadására, valamint
hogy a tevékenységeik során szerzett ta-
pasztalataikat kapacitásukhoz mérten
igyekeznek a rendszer egészébe beépíte-
ni. A tervezésben részt vevô szaktárcák
szemléletváltását ugyanakkor még segí-
teni kell. A társadalom és a média Struk-
turális Alapokkal kapcsolatos
érdeklôdése általában a pályázati
lehetôségekre koncentrálódik, megfelelô
uniós és hazai források hiányában azon-
ban a stratégiai dokumentumok társa-
dalmi egyeztetése köré szervezendô 
médiakampány promóciós lehetôségei
behatároltak.

A tanulmány elmarasztalást is tartal-
maz: a támogatási kifizetések késedelme
tarthatatlan, sürgôsen meg kell teremteni
a támogatások kifizetéséhez szükséges
intézményi és személyi feltételeket. A vég-
rehajtás során jelentkezô további kiemelt
problémakör a közbeszerzések kérdése;
több szakértôi vélemény is alátámasztja,
hogy a jelenlegi eljárásrendi szabályok
rengeteg kiskaput rejtenek, és túl bonyo-
lultak ahhoz, hogy átláthatók legyenek.

Összességében elmondható, hogy Ma-
gyarországon a Strukturális Alapok fel-
használásával kapcsolatos eddig kialakí-
tott szabályozás, intézményrendszer és
együttmûködés minôsége biztos alapot
nyújt a rendszer további fejlesztéséhez 
– állapította meg a Transparency
International.
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kítása nem állt összhangban az NFT pénzügyi tervezésével. 
A programok közti forrásallokáció konkrét, számszerûsített és
elfogadott eredménymutatók nélkül történt, a forrásallokáció
által vezérelt tervezési folyamatban a stratégia készítése nem
cél-, hanem eszközorientált volt. Az igazi stratégiai döntések 
a programok közti forráselosztás keretében születtek.

A terv elkészítésének utolsó fázisában megkezdett elôzetes
értékelés számottevôen hozzájárult az egymással inkoherens,
illetve nem kellôen alátámasztott elemzések és részstratégiák
javításához. A korábbi években hiányzott a hosszú távú terve-
zés. Ebbôl adódóan számos módszertani nehézséggel kellett
megküzdeni. Alapvetô problémaként jelentkezett a korábbi
programok tapasztalatait feltáró értékelések, valamint a poli-
tikák eredményeit mérô adatsorok, adatfelvételek hiánya.

A jó szakmapolitika alapja a jó minôségû információ és 
a tájékozott nyilvánosság részvétele. Az információknak
meghatározó szerepük van térbeli helyük kezelése, elemzé-
se és a megjelenítés szempontjából. A nemzeti téradat-inf-
rastruktúra kialakítását és mûködtetését 2007-tôl a közös-
ségi joganyag írja elô, ugyanakkor a hazai felkészülést
nemzeti érdekek (a versenyképesség növelése, a hatéko-
nyabb és olcsóbb, szolgáltató jellegû közigazgatás, a fenn-
tartható fejlôdés biztosítása, az erôforrás-gazdálkodás, 
a területi mellett a térbeli szemlélet erôsítése, valamint 
a katasztrófaelhárítás) is sürgetik. Az alapadatok gyûjtése,
elérhetôségük és széles körû hozzáférésük várható 
EU-irányelv szerinti biztosítása számos fejlesztéspolitikai
tennivalót és a II. Nemzeti fejlesztési tervben való megvaló-
sítást igényel tárcaközi és interdiszciplináris együttmûkö-
désben. A téradatinfrastruktúra-megközelítés a maga jogi,
adatpolitikai, mûszaki, szervezési és emberi tényezôivel
lehetôvé teszi a különféle szakterületekrôl származó infor-
mációk különbözô felhasználásra történô, térségtôl, 
országhatártól független integrálását.

Az I. NFT társadalmi megalapozásának és elfogadtatásának
tapasztalatai megmutatták, hogy a nem megfelelôen szerve-
zett társadalmi vita, illetve az olyan partnerek tömeges bevo-

nása a tervezésbe, akik nem ismerik az európai források fel-
használásának szabályait, jelentôsen lassítják a tervezési fo-
lyamatot. Ugyanakkor a felkészült társadalmi partnerek bevo-
nása nemcsak jelentôsen javította a terv szakmai színvonalát,
hanem növelte annak társadalmi elfogadottságát is.

Intézmények és szabályozások
A 2004. május 1-jén csatlakozott tagországok közül Magyar-

ország kezdett hozzá elsôként nemzeti fejlesztési tervének
végrehajtásához, már 2004 januárjában.

A hazai akkreditációs folyamat jelentôsen hozzájárult az in-
tézményrendszer megfelelô felkészültségéhez; a programok
2004 eleji megindítására idôben felállt az intézményi struktú-
ra, s ebben változások nem következtek be. A következô 
idôszakra való felkészülést szintén segíteni fogja egy akkredi-
tációs folyamat, amelynek keretében a folyamatok újragondo-
lásával és jelentôs egyszerûsítésével még hatékonyabbá és át-
láthatóbbá kívánják tenni a források felhasználását.

Az európai uniós támogatási programok gyakorlati meg-
valósítása kérdéseket vetett fel a hazai szabályozással kap-
csolatban. Idôközben sor került a pályázóknak kezdetben
nehézséget jelentô közbeszerzési törvény módosítására, és
az áfatörvény elôírásainak kedvezôbb alkalmazási módját is
kialakították.

Kezdetben a pályázatok minôsége és a pályázati kiírások
összetettsége a formailag hibás pályázatok magas számához
vezetett. A szaktárcák követelményrendszere meglehetôsen
heterogén volt, és az egyes irányító hatóságok elvárásai is el-
tértek egymástól. A kormányzat ezt felismerve 2005 eleje óta
a megvalósításban részt vevô intézményekkel együtt komoly
lépéseket tesz a hatékonyabb jogszabályi környezet és feldol-
gozási folyamat, összességében a „pályázóbarát” pályáztatási
rendszer kialakítása érdekében.

A pályázási kedv kimagaslónak mondható (2005 végéig 
30 103 projektjavaslat érkezett be), ami a jó projektek kiválasz-
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3 éves keret Beérkezett IH-támogatás Szerzôdéskötés Kifizetés  EU idôközi 
(közösségi + pályázati (kedvezményezet- kifizetése

nemzeti, központi) igények teknek)

2004-ben 877,14 205,06 61,75 5,48 0,12

2005-ben 499,36 357,07 426,49 121,09 31,10

670,96 1 376,50 562,14 488,25 126,57 31,22

Összesen A 3 éves keret 205,16% 83,78% 72,77% 18,86% 4,6%
2005. 12. 31-éig arányában

Forrás: Egységes Monitoring és Információs Rendszer

Az I. NFT uniós forrásainak felhasználása (milliárd Ft)
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– Amikor négy éve megalakult az önálló Informatikai

és Hírközlési Minisztérium, a szakmai közvélemény öröm-

mel nyugtázta, hogy végre talán a politika is felismerte:

nincs más választás, mint az információs társadalom. Az

új kormányzati struktúra mintha ennek most ellentmon-

dani látszana. Vagy talán már meg is valósult a cél?

– Ezt sajnos még nem jelenthetjük ki, de az tény, hogy je-
lentôs változások történtek. A 2002-ben megalakult új mi-
nisztérium keretein belül nagy lelkesedéssel láttunk neki az
információs társadalom hazai fejlesztésének. Közel három
évig voltam helyettes államtitkár, de nem a saját szemé-
lyem miatt, hanem az eredmények alapján ítélem úgy,
hogy ez sikeres idôszak volt. Nagyon széles szakmai egyez-
tetés alapján, sok kritika és vita után elkészítettük a Ma-
gyar információs társadalom stratégiáját (MITS), amelyet
végül nemcsak a kormányzat, hanem valamennyi szakmai
szervezet is elfogadott és magáévá tett. E dokumentum
megfelelô keretet adott, amely mentén a fejlesztések elin-
dulhattak és megvalósulhatnak, s szerintem még a mai na-
pig jó irányt mutat.

Szintén a négy évvel ezelôtti kormányváltáskor volt napiren-
den az I. Nemzeti fejlesztési terv kidolgozása. Akkor meglehe-
tôsen kezdetleges állapotot mutatott, például az informatika
egyáltalán nem jelent meg benne. Adott volt egy öt operatív
programból álló és az EU által elfogadott struktúra, amelyen
lényegileg már nem lehetett változtatni. Mégis elkezdtük a
reménytelennek látszó küzdelmet, hogy az információs társa-
dalom fejlesztését valahogy beépítsük az NFT-be. Ezt végül –

ha nem is önálló programként, de legalább prioritásként – si-
került megjeleníteni a Gazdasági versenyképesség operatív
programban (GVOP). Ez a programpont kb. 35 milliárd forint
támogatást kapott a 2004 és 2006 közötti idôszakban. Utó-
lag elhangzottak olyan vélemények, hogy többet is lehetett
volna szerezni, de ez korántsem ilyen egyértelmû. Ennek meg-
ítélésénél egyrészt látni kell, hogy az unióban sem minden az
eredeti elképzelések szerint alakult, másrészt azt is tudni kell,
hogy a korábbi években ennek tizedét sem lehetett elérni, 
vagyis egy nagyságrenddel kisebb fejlesztési forrás állt ren-
delkezésre. Amikor beterjesztettük az elképzelésünket, az EU-
nál is nehezen hittek a programok realitásában, de végül
hosszas tárgyalások, kitartó munka után sikerült meggyôz-
nünk az illetékeseket arról, hogy Magyarország szakmailag
felkészült az elodázhatatlan programok végrehajtására. Ma
még mindig fut négy nyitott pályázat ebben a témában, de 
a források 90-95 százalékát már lehívhattuk.

Az I. NFT más módon is kapcsolódik az MITS-hez. Az EU-ban
folytatott tárgyalásokon a fejlesztési prioritások jóváhagyásá-
hoz szükség volt ugyanis arra, hogy az információs társada-
lom stratégiája egy kormányzat által jóváhagyott dokumen-
tum legyen.

Az elôzô ciklusban elért sikerek között mindenképpen meg
kell említenem a szabályozást, amely önmagában ugyan ke-
vésbé látványos, de túl azon, hogy ezt az EU-csatlakozás is
megkövetelte, a liberalizációs jogszabályok olyan piaci kör-
nyezetet teremtettek, és olyan folyamatokat indítottak el,
amelyek érzékelhetôen elôsegítették az információs társada-
lom kiteljesedését.

„Az informatika immár 
megkerülhetetlen, 

az információs társadalom
elkerülhetetlen”

Interjú Bakonyi Péterrel
Programot hirdet, és állást is foglal egyben a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság idei, immár IX. orszá-

gos kongresszusának jelmondata: Információs társadalom – nincs más választás. A június végi szakmai tanácskozás-

hoz szinte az élet kínálta a témát: a régi-új kormányzatnak véglegesítenie kell saját programját, illetve az ország jö-

vôjét meghatározó II. Nemzeti fejlesztési tervet. Bakonyi Péterrel, a házgazda NJSZT elnökével arról beszélgettünk,

hogyan tud ebben a társaság, illetve a kongresszus segíteni.

GALVÁCS LÁSZLÓ

aktuális {} információs társadalom
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Lényegesnek tartom azt a szemléletváltást és konkrét gya-
korlatot, amely a kutatás-fejlesztés erôsítésében érhetô tet-
ten. Ezt szolgáló pályázataink nyomán több száz millió forin-
tos támogatást kaptak a különbözô, hosszabb távon az infor-
mációs társadalom fejlôdését szolgáló közös kutatási témák.

A siker természetesen nemcsak az IHM és a kormányzat ér-
deme, mert ebben az egész gazdaság teljesítménye, a gyár-
tók, szolgáltatók és felhasználók szerepe egyaránt megjelenik.
Végeredményben elértünk egy olyan kritikus tömeget az ICT-
eszközök használatában, amelynek alapján azt mondhatjuk,
hogy az informatika Magyarországon immár megkerülhetet-
len, és az információs társadalom elkerülhetetlen. Ma az ott-
honok 40 százalékában van PC, az emberek 30-35 százaléka
használja az internetet, és a háztartásokban is megközelíti a
20 százalékot az ellátottság. Nagyon fontos, hogy a technikai
ellátottsági mutatók mellett az emberek
hozzáállása szempontjából ugyancsak so-
kat javult a helyzet.

Ha a stratégiában kulcsfontosságúként
megjelölt területeken megvizsgáljuk a
számszerû adatokat, akkor azt láthatjuk,
hogy mindenhol jelentôs elôrehaladás tör-
tént, az e-közigazgatásban (lásd például az
elektronikuskormányzat-központ szolgál-
tatásait) éppúgy, mint az egészségügyben
(pl. Dr.Info), az e-kereskedelemben vagy
akár a környezetvédelemben.

Személy szerint sajnálom, hogy önálló
tárcaként megszûnt az informatika, an-
nál is inkább, mert ez olyan terület, ahol
bôven van még tennivaló. Persze nem fel-
tétlenül azon múlik a siker, hogy önálló-e
a szaktárca, vagy sem, de láthatunk rossz
példákat is. Szlovéniában – ahol egyéb-
ként nagyon jól tejesítettek ezen a terüle-
ten –, miután megszüntették az informa-
tikai minisztériumot, az EU megállapítá-
sa szerint csökkent az aktivitás.

Csak abban bízok, hogy az új struktúrá-
ban a gazdasági és informatikai tárca illetékes vezetôi és
szakemberei a jövôben szintén súlyának megfelelôen fogják
kezelni az információs társdalom fejlesztését.

– Ma már megszokott dolog, hogy minden hazai ered-

ményt és tervet uniós keretekbe ágyazva vizsgálunk. De

merre tart Európa?

– A lisszaboni folyamat félidejéhez érkezett. A célkitûzés,
amelyet az Európai Unió 2010-re meghatározott, igen ambici-
ózus: Legyen Európa a legversenyképesebb, tudás alapú 
gazdasággal rendelkezô régió a világban, fenntartható és
gyorsuló gazdasági növekedéssel, teljes foglalkoztatással és
modernizált, a digitális szakadékot minimalizáló társadalom-
biztosítási rendszerrel.

A verseny nyilvánvalóan az Egyesült Államokkal és a távol-
keleti országokkal folyik. Ebben sajnos nem sikerült áttörést
elérni, sôt a távolság sem csökkent. A GDP növekedési üteme
az EU-ban fele az USA-énak, India vagy Kína szintén gyorsab-
ban növekszik. Az elemzések szerint az elmaradásnak két
fôbb oka van, az egyik, hogy az információs és kommunikáci-
ós technológiák alkalmazása nem volt megfelelô, a másik pe-
dig, hogy a kutatás-fejlesztés intenzitása, támogatása nem
elegendô. A statisztikai adatok szerint az Egyesült Államok
évente 100 milliárd euróval többet költ k+f-re, mint az Euró-
pai Unió. Ezen persze a kutatás természete miatt máról hol-
napra nem lehet változtatni, mert hiába kap 100 milliárddal
többet, nem teremnek elô azonnal a kutatók és az eredmé-
nyek. Átütô sikert 8-10 éves folyamatos fejlesztéssel lehet
majd elérni.

A lisszaboni folyamat félidejében az EU, illetve a holland el-
nökség, valamint az OECD által végzett, nem túl rózsás képet
festô elemzések arra késztették az uniót, hogy újrarajzolja az
információs társadalom európai jövôképét. Ennek eredmé-
nyeként született meg az i2010 program, amely három fô
irányvonalat jelöl ki.

Az elsô egy olyan egységes európai információs tér meg-
valósítása, amely nagy sebességû és biztonságos informá-
ciós hálózatot biztosít a sokszínû szolgáltatásokhoz. Az 
információs társadalom szempontjából is technológiai for-
dulóponthoz értünk, amelynek legfôbb jellemzôje a konver-
gencia. Ebben a fejlôdési folyamatban az informatika, 
a média és a távközlés technológiája, illetve szolgáltatásai
integrálódnak. Mindegyik infrastruktúrának jelentôsen ki-
tágul a kapacitása, például az ADSL – amely hagyományos
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mok. Ilyen például maga a II. Nemzeti fejlesztési terv is.
Most szervezôdik egy teljesen új struktúra, és mi az infor-
mációs társadalmat ebben próbáljuk meg értelmezni és el-
helyezni. Az elsô napon a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnök-
helyettese ismerteti a II. Nemzeti fejlesztési terv jelenlegi
állapotát, továbbá bemutatjuk az európai és a hazai infor-
mációs társadalom helyzetét, majd az általános ismeretek
után különbözô szekciókban tovább elemzik az információs
társadalom valamennyi fontos szeletének aktuális kérdése-
it az elektronikus közigazgatástól, e-kormányzástól kezdve
az e-gazdaságon és IKT-kutatási tevékenységen, oktatáson
át a tartalomiparig és az informatikai biztonságig. Maguk 
a témák is jelzik, hogy nem egy társaság belügyérôl van
szó, hanem a társadalom jövôjét meghatározó kérdések 
vitájához nyújtunk fórumot a döntésekben közremûködô
vagy azokat elôkészítô szakemberek számára.

– A matematika, kombinatorika, számítástechnika terü-

letén számos világszerte ismert szakember neve kötôdik

Magyarországhoz. A tudomány és a gazdaság mai állása

szerint van-e esély arra, hogy magyar informatikai szak-

emberek – egyénileg, kutatói közösségben vagy éppen-

séggel vállalkozásban – világsikereket érjenek el?

– Erre a Sztaki igazgatóhelyetteseként is válaszolhatnék, hi-
szen a kutatási tevékenységet közelrôl látom. A válaszom egy-
értelmûen igen. Természetesen nehéz felvenni a versenyt az
Egyesült Államokkal vagy a nagyon nagy kutatási potenciállal
rendelkezô országokkal, de egyes részterületeken feltétlenül
vannak tehetséges, világszínvonalú kutatóink. Jó lenne, ha
még többen lennének, de ismét mondom, ehhez az kell, hogy
folyamatos, növekvô kutatási támogatást kapjon az ország.
Nem céltalanul és válogatás nélkül, hanem tényleg a verseny-
szellem alapján, pályázatokkal, kiválóságok bizonyítása útján.

Korábban említettem, hogy fontos a kutatási eredmények
gyakorlati alkalmazása is. Manapság nem ritkán olyan feltéte-
lekkel támogatják a kutatást, hogy a pályázó konzorciumban
szerepelnie kell gazdasági, ipari cégnek is. Ez a garanciája an-
nak, hogy a kutatási eredménynek gyakorlati haszna legyen.
Természetesen szükség van a termelést, alkalmazást megelô-
zô alapkutatásokra is. Például itt, az intézetünkben a kutatá-
sok kétharmada már az eredmények hasznosítására irányul.
Körülbelül ez a helyes arány.

Ha pedig a támogatás érzékelhetôen stabil, folyamatos és
növekvô, akkor az egyetemeken végzett tehetséges fiatalok 
a nemzetközi hírû kutatók szárnyai alatt tovább fejlôdhet-
nek, és sikereket hozhatnak az országnak.
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A szám alig marad el a két kereskedelmi tévé mûsorai
iránti érdeklôdést jelzô adattól, s bár errôl ritkábban látni sta-
tisztikát, vélhetôen bôven meghaladja a nem zenei mûsoro-
kat sugárzó rádiók hallgatottságát. A hangsúlynak inkább
azon kellene lennie, vajon arra talál-e rá az internetre látoga-
tó, ami miatt azt felkereste, elér-e minden számára releváns
információt, és vajon ezen információk tulajdonosai is nyer-

tesnek érezhetik-e magukat. A kérdésekre adható, egyik
és/vagy másik fél számára kedvezô válasz komoly „háttér-
munka” eredménye, menedzselt üzleti intelligencia (is) rejlik
mögötte. Mint ahogy annak hátterében szintén, hogy például
a kampánymenedzsmentnek része legyen-e az internet, egy-
általán mivel, hogyan és kiket érdemes a minél nagyobb talá-
lati arány érdekében megszólítani.

Nagy üzlet lehet 
az üzleti intelligencia
Elgondolkodtató, amikor egyes felmérésekben negatív éllel említik, hogy tavaly például csak 3 millióan használták

Magyarországon a világhálót. Persze ha onnan közelítjük meg a kérdést, hogy az olvasni képes lakosoknak ez még a

fele sincs, s így nagyobb hányaduk elzárja magát – érdektelenség vagy lehetôség híján – az interneten elérhetô infor-

mációáradattól, akkor lehet negatív felhangja a megállapításnak. Ha viszont azt nézzük, hogy mennyi fogy az írott

sajtóból, hányan bújják idehaza a könyvtárak olvasótermeit, vagy próbálnak más, írott formában elérhetô informá-

cióhoz jutni, nem tûnik elkeserítônek a 3 millió hazai internetezô.

FEKETE GIZELLA

aktuális {} üzleti intelligencia
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Jó üzlet a BI

Az elemzôk – Gartner, AMR, IDC – egye-
diségét hangsúlyozva a versenyelôny
megszerzésének kiemelkedô eszközeként
a vállalati prioritások között vezetô he-
lyen említik az üzleti intelligenciát (BI), il-
letve annak 2006-os térnyerését. A cégek
folyamatosan növelik adataik strukturálá-
sába, valamint üzletiintelligencia-plat-
formjaikba történô befektetéseiket. A
nemzetközi színtéren ma már tendencia,
hogy az információvá alakított vállalati
adatokon alapuló döntések informatikai
támogatását az eddigi stratégiai (vezetôi)
szintrôl mindinkább kiterjesztik a taktikai
és operatív szintek irányába. Ennek követ-
kezménye a növekvô felhasználószám, a heterogén források-
ból származó adatok és a webes technológiák támogatásá-
nak fontossága.

Ésszerûen és célirányosan alkalmazva az üzleti területek
(ügyfélkapcsolat, marketing, kereskedelem, partner- és mun-
katárskezelés, logisztika stb.) csaknem mindegyikének ered-
ményességén javítani képes BI-eszközök és -alkalmazások 
a folyamatok összességébe bekapcsolódva a leghatékonyab-
bak. Az erôs versenyt generáló piacokon – bank, telekommu-
nikáció – már csaknem egy évtizede eredményesen mûködô
eszközök, megoldások az internetnek is köszönhetôen mind
elismertebbek, és mind szélesebb körben terjednek.

A következô számunkban hatásaikat és kínálatukat bemuta-
tó cikkünk elôzeteseként most a BI Consulting független szak-
értôjének, Arató Bencének a Bixpert Kft. közelmúltbeli rendez-
vényén ismertetett piaci áttekintésére támaszkodva nézzük
át az elmúlt néhány év és a közeljövô nemzetközi, illetve 
hazai történéseit.

Elôtérben és háttérben

Az üzletiintelligencia-eszközök alkalmazásakor a munka ja-
va, az adatgyûjtés a back-office-ban zajlik, az adathasznosítás
– a megjelenítés, a kiaknázás, a jelentéskészítés és az elemzés,
valamint az ismeretlen összefüggésekre is választ találó adat-
bányászat – pedig a front-officon keresztül történik. Ez utóbbi
a szoftvergyártók paradicsoma. Ma már az adattárházak
szintjén is léteznek – többek között a Netezza, a DatEllegro kí-
nálatában – dobozos próbálkozások (DW Appliences), egyre
több DW-támogatást nyújtanak az adatbázis-kezelôk, 
s – nemzetközi szintéren mindenképpen – lassan helyére 
kerül a BI szempontjából kardinális adatminôség, illetve 
-tisztaság kérdése is. Alkalmazásuk viszonylag gyors, a piaci
körülményekhez alkalmazkodó terjedésének okára mi sem
jobb bizonyíték, mint az az érték, amelyet a vállalatoknál fél
évtized alatt durván megszázszorozódott adatmennyiség

hordoz. Míg 2001-ben 1,5, addig 2005-ben 100,5 terabájt volt 
a listavezetônél (amely nem véletlenül egy internetes óriás, 
a Yahoo!) tárolt adat mennyisége.

Piaci mozgások

A fôbb piaci trendeket nézve a legnagyobb szállítók árbevé-
tele és nyeresége egyaránt megugrott, s bár ezen a piacon is
zajlik még a konszolidáció, már inkább csak taktikai szinten. 
A technológia terén az integráció került a zászlóra. Az újszerû
internetes technikák további lökést adhatnak a webes felüle-
tek amúgy is növekvô arányának. Az SAP piaci helyzetébôl
adódóan az SAP BW támogatása a BI-gyártók körében szinte
már kötelezô gyakorlat.

A piac jelentôsebb szereplôi közül a Cognos, a Business
Objects, a Hyperion az elmúlt 3-4 évben öt-hat felvásárlás 
révén, míg a MicroStrategy szerves fejlôdéssel igyekezett 
pozícióját erôsíteni. De az informatikai alkalmazások és adat-
bázis-kezelôk piacának nagyjai sem nézik tétlenül a BI körüli
változásokat. Az Oracle Siebel-felvásárlásának hozadéka új BI-
eszközcsalád, így az Oracle-nél kiegészítôbôl stratégiai pillérré
válhat a BI. A Microsoft az intenzív technológiafejlesztés (SQL)
mellett felvásárlásokkal is erôsít (ProClarity), s legfontosabb
invesztíciós területei között a BI is megtalálható. A nemrég
bejelentett Microsoft Office Performance Point Server 2007 
a teljesítménymenedzselô megoldások körét bôvíti.

Nyílik az olló

A felhasználó szempontjából a legnagyobb változás, hogy
nemcsak a kiváltságosok, hanem mindenki „BI-tulajdonos” 
lehet, az üzleti intelligencia ma már az operatív tevékenység
támogatásáig gyûrûzött – így biztosítva mind szélesebb fel-
használói kört –, s a piaci árazási reakciók kedvezô változásá-
ban is bízni lehet. Visszatér a korábban számûzött szöveges
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keresés. A Google OneBoxon kéttucatnyi fejlesztô partner dol-
gozott, köztük az itthon is képviselt SAS, Oracle és Cognos, de
a Cognos, valamint a Hyperion saját fejlesztésekkel ugyan-
csak próbálkozik. A Google OneBox for Enterprise ugyanazt 
a technológiát használja, mint amellyel a Google a részvény-
árfolyamokról vagy az idôjárásról tájékoztat, de a SAS
Enterprise Intelligence Platformhoz illesztve a vállalat üzleti
információinak lekérdezését is lehetôvé teszi. A releváns infor-
mációk gyors elérése a vállalat hatékony döntéshozatalához
és az üzleti stratégia megvalósításához járul hozzá.

A nyílt forráskódú szoftverek mind komolyabb kínálata mel-
lett a BI terjedését segíti a majd minden részfeladatra meglé-
vô eszközkészlet (adatbázis, OLAP-motor, adatbányászat, 
jelentéskészítés, portál) és a már több gyártó által is kínált in-
tegrált, komplex platform. A BI-piac fô trendjei – konszolidá-
ció, integráció – gyakorlatilag azonosak az IT-piac egészének
trendjeivel, mintegy összefonódnak, amire az Eclips BIRT pro-
jektje szolgál jó példaként.

Hazai vizeken

A hazai helyzetet tekintve az adattárházpiacon a SAS és az
Oracle a legerôsebb, a Microsoft igyekszik, míg az IBM gyen-
gélkedik. (Ugyanakkor a Gartner egy év eleji tanulmányában 

a SAS-t a vállalatok egészét átfogó üzletiintelligen-
cia-stratégia megvalósítására is alkalmas

mélységû, széles spektrumú
BI-kínálatot

felvonultató, vezetô üzletiintelligencia-gyártóként említi.) 
A lekérdezôeszközök közül a BusinessObjects, a Cognos és 
a MicroStrategy viszi a prímet, de az Oracle Discovererje is jól
teljesít. Az alkalmazások között itthon is sikeres az SAP BW, az
önálló alkalmazások piaca azonban szétszórt, és ezen a terü-
leten – valószínûleg azért, mert stratégiai eszközöknek tartják
a BI-alkalmazásokat, és az azokkal elérhetô versenyelôny mi-
att üzleti titokként kezelik a BI kérdését – elemzôk szerint in-
dokolatlanul sok a belsô fejlesztés.

Az üzleti szektorokat nézve a bank és a távközlés már meg-
hódított ágazat, sok hagyományos terület (pl. gyógyszeripar,
kereskedelem, gyártás) ugyancsak aktív, s üdvözölendô mó-
don az államigazgatás is mind több innovatív projektet indít.
Húzó szakterület a pénzügy és controlling (jelentéskészítés,
tervezés, megfelelôség), az analitikus CRM (kampányme-
nedzsment, ügyfélérték-számítás, lojalitás), és egyre nagyobb
szerep jut az operatív irányításnak.

A jövôbe tekintve

A jövôre vonatkozó elôrejelzések ugyan eltérôek, de pozití-
vak. 2008-ra az IDC szerint a BI-szoftverek 11 milliárd dollár 
értékben találnak gazdára, 2007-re az analitikus alkalmazá-
sokra 4,8 milliárd dollárt költ a piac. A 2006-os év az üzletiin-
telligencia-szoftvereké, amikor is a Garner szerint eladásaik ré-
vén mintegy 2,5 milliárdos forgalmat bonyolítanak le az érde-
kelt cégek. Középtávon az elemzôk biztos húzóágazatként em-
lítik az üzleti intelligenciát. Ugyancsak a Gartner megállapítá-
sa, hogy a vállalati szintû teljesítménymenedzsment iránti 
növekvô igény és a Sarbanes–Oxleyhez hasonló törvényi sza-

bályozások (ami számos amerikai cég hazai leányvál-
lalatát is érinti) hosszú távon pozitív tren-

det jeleznek a BI-piac egésze
számára.
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A címben említett „elsô” jelzôvel
azt próbáltuk jelezni, hogy a mobil-
szolgáltatók sorra jelentik be eredmé-
nyeiket és újdonságaikat, s a
közleményekbôl azt lehet kiolvasni,

hogy mindegyik társaság valamiben
lekörözte a másik kettôt. Ez nyilván
igaz is lehet, csupán az a kérdés, hogy
mit milyen szempontból vizsgálunk.
Mivel igazságot tenni nem célunk, és

nem is lehet, az alábbiakban csupán
arra vállalkozunk, hogy felvillantsuk 
a legjellemzôbb színeket a három 
hazai mobilcég harmadik generációs
palettájáról.
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MOBILBAN MINDENKI
„ELSÔ”

Zene, videó, széles sáv
Elôzô számunkban azt próbáltuk meg feltérképezni, hogy a külföldre utazók hol, hogyan és mire tudják használ-

ni 3G-képes mobilkészüléküket. Épp ideje, hogy utólag azt is megvizsgáljuk, határainkon belül hogyan terjed 
a harmadik generációs szolgáltatás. Így nyár derekán annál is inkább indokolt ez, mivel feltehetôen azok 

olvassák e sorokat, akik itthon maradtak.

GALVÁCS LÁSZLÓ
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Az elmúlt idôszak eredményei alapján
három jellemzô fejlôdési irányvonal raj-
zolódik ki. Egyik a területi lefedés növe-
kedése, a másik a sebesség növelése,
vagyis a HSDPA technológia elindítása,
a harmadik pedig a tartalmi szolgálta-
tások körének bôvítése.

Budapest határain túl

A fôvároson mindhárom mobilszol-
gáltató túl van – ebben valójában

nincs semmi meglepô. Egyrészt azért,
mert a 3G-szolgáltatásra kiírt pályázat-
ban is ez szerepelt elsô lefedettségi
feltételként, másrészt üzletileg is indo-
kolt volt. Ettôl kezdve az a kérdés, hogy
melyik társaság hogyan, milyen irány-
ban terjeszkedik tovább. Itt is nagy 
biztonsággal meg lehet jósolni 
a fejleményeket: a GSM mintájára 
a megyeszékhelyek, a nagyobb városok
és üdülôhelyek következnek.

A Pannon június 12-én jelentette, hogy

Budapest, Gyôr, Székesfehérvár és Pécs
után Szombathelyen és Szegeden is
elérhetôvé teszi a harmadik generációs
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A Vodafone Magyarország
a június 8-án elindított, teljes
körû 3G-szolgáltatáshoz 
Magyarország legszélesebb
és legkedvezôbb árú 3G-
készülékválasztékát kívánja
kialakítani. Az elkövetkezô 
6 hét folyamán összesen 
11 különbözô típusú 3G-
készüléket hoz forgalomba
Magyarországon, amelyek
között 7 exkluzív, kizárólag a
Vodafone számára gyártott
modell is található. A 11 tele-
fonból 7 az átlagnál nagyobb,
240x320-as színes kijelzôvel
rendelkezik. A készülékek al-

kalmasak a Vodafone Ma-
gyarország által nyújtott 3G-
szolgáltatások és a Vodafone
live! igénybevételére.

Már június 8-ától három
készülék közül választhatnak
az ügyfelek. A Motorola V3X,
a Motorola V3 új generációjú
készüléke mellett két exklu-
zív modell, a Sharp 550SH és
a Samsung ZV540 is kapható
a Vodafone márkaképvisele-
teinél és forgalmazóinál.

Június második felében
újabb öt készülékkel bôvül 
a Vodafone magyarországi
3G-készülékkínálata. A kiváló

kijelzôvel rendelkezô,
szétcsúsztatható 3G
Nokia 6280 mellett
újabb négy exkluzív
modell áll majd az ügy-
felek rendelkezésére. 
A kizárólag a Vodafone
által forgalmazott ké-
szülékek között megta-
lálható lesz a Samsung
ZV30, a Sharp 770SH, 
a Nokia 6234 és a
Samsung ZV40 is.

Ezt követôen 2006 júliusá-
ban újabb 3 készülékkel je-
lentkezik a Vodafone Ma-
gyarország. A Samsung Z400

és a Sony Ericsson K610i mel-
lett kizárólag a Vodafone-nál
lesz kapható a Sony Ericsson
V630i 3G-zenetelefon.

3G-készülékek széles választéka



hálózat által biztosított rendkívül nagy
sávszélességet és az így lehetôvé váló új
szolgáltatásokat. Egy hét múlva már ezt
is megfejelték a következô hírrel: június
19-étôl az eddigi széles sávú mobilszol-
gáltatások elérése mellett az északkele-
ti országrészben, Miskolcon is lehet
videotelefonálni, nagy sebességgel
internetezni. A társaságnál ezt úgy érté-
kelik, hogy így a magyar lakosság 70
százalékának van lehetôsége hozzáférni
a széles sávú mobilszolgáltatásokhoz. 
A terveket – nyilván üzleti megfontolás-
ból – nagyon óvatosan körvonalazzák,
ekképpen: „továbbra is folyamatosan, 
a felhasználói igényeknek megfelelôen
igyekszünk fejleszteni a hálózatot, és
kapcsolunk be további vidéki városokat
is az év hátralévô részében.”

A virtuális célszalagra utalnak Ove

Fredheim vezérigazgató szavai: 
„A Pannon vezetô mobilszélessáv-
szolgáltatóként Szombathelyen és
Szegeden is elsôként építette ki 
a videotelefonálást is lehetôvé tevô
hálózatot.” Ami viszont tényleg újdon-
ság: a bevezetést követôen három hó-
napig díjmentesen kínálják az új szol-
gáltatást, amellyel lehetôvé válik, hogy
élô képen lássuk a mobilunkon azt,
akivel beszélünk.

Mondhatnánk, Magyarországon elég
sok város van ahhoz, hogy mindhárom
társaságnak jusson elég az elsôségbôl,
de mostantól ezt nehéz volna követni,
így maradjunk a tényeknél.

A T-Mobile Budapestet követôen
Debrecenben debütált (ezek szerint
elsôként), majd a Pannon korábban
említett bejelentése után egy nappal,
június 13-án adta hírül, hogy újabb 
3 településen, Pécsen, Balatonalmádi-
ban és Siófokon is elindította
videotelefonálásra alkalmas harmadik
generációs hálózatát.

Az elsôségre utaló kommentárt
Winkler János vezérigazgató-helyettes,
üzletágvezetô fûzte hozzá: „A T-
Mobile a hazai 3G és HSDPA bevezeté-
sében, a valódi mobil széles sávú
internetelérés elterjesztésében egyér-
telmûen vezetô szerepet játszik, és az
új technológiák gyors meghonosításá-
val az egész hazai mobilpiac fejlôdését

ösztönzi.” A további terjeszkedésre
pontos forgatókönyvük van, de ebbôl
csak annyit ismerhettünk meg, hogy 
a T-Mobile idén megduplázza 3G-
bázisállomásainak számát.

A Vodafone mindig is a legóvatosabb
volt a három szolgáltató közül. Az 
utolsóként, tavaly decemberben 
elindított 3G-szolgáltatás kapcsán az
akkori vezérigazgató, Vitai Attila ezt 
a következôkkel magyarázta: „A
Vodafone 3G-terveit a kezdetektôl fog-
va meghatározza az az elkötelezett-
ség, hogy ügyfeleink igényeit a legma-
gasabb minôségi elvárásoknak

megfelelôen szolgáljuk ki. Úgy dön-
töttünk, új 3G-hálózatunk és -szol-
gáltatásaink indításával nem idôben
kívánunk versenyezni, s ezen dönté-
sünkhöz a továbbiakban is tartjuk 
magunkat.”

Amikor idén június 8-án arról számol-
tak be, hogy a Vodafone Magyarország
tovább bôvíti 3G-szolgáltatásait,
Marchhart Pál távközlés-politikai igaz-
gató utalt arra, hogy a 3G-
hálózatfejlesztés a Vodafone stratégiai
fontosságú beruházása, majd kifejtette:
„Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy 
a szolgáltatások minôségét tartjuk 
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a legfontosabb vezérelvnek a fejleszté-
sek során. Ez a stratégia azt jelenti szá-
munkra, hogy nemcsak technológiai, de
kereskedelmi szempontból is teljes
fegyverzettel indítjuk el harmadik gene-
rációs szolgáltatásainkat. 3G-
készülékkínálatunk, új, teljes zeneletöl-
tés-szolgáltatásunk, a mobiltévé, vala-
mint napokon belül elérhetô multi-
média- és internetcsomagjaink,
illetve a megújult Vodafone
live! tartalmai az ajánlat
teljességét és minôségét
tekintve, illetve árazá-
sukban is egyedülál-
lóak.” Ebbôl az utol-
só szóból nem ne-
héz kiolvasni, hogy
ôk is igény tarta-
nak valamiféle
„elsô”-ségre. Ezt fo-
kozza nemzetközi
összehasonlításban
tett kijelentésük: a
Vodafone-csoport a vi-
lág legnagyobb mobil-
hálózatát üzemelteti. A
Vodafone 15 országban sike-
resen indította el és üzemelteti
3G-hálózatát, több mint 10 millió
elôfizetô számára biztosítja 3G-
szolgáltatásait és -alkalmazásait.

A mobil-szélessáv

Május közepén jelentette be a T-
Mobile, hogy az országban elsôként el-
indította szupergyors mobilinternet-
szolgáltatását, amely a szaknyelvben
HSDPA (High Speed Downlink Packet
Access) néven ismert. A nyelvtörô kife-
jezés helyett Winkler János jobbat, 
találóbbat ajánl: szerinte ez a mobil-
szélessáv.

Ez teljességgel indokoltnak tûnik, hi-
szen az egyelôre a budapesti harmadik
generációs hálózaton mûködô techno-
lógia a kezdeti idôszakban 1,5 Mbps le-
töltési és 384 kbps feltöltési sebességet
kínál. (A HSDPA szolgáltatás jelenleg a
fôváros tágan értelmezett belsô részén,
a Róbert Károly krt. – Hungária krt. –
Könyves Kálmán krt. – Lágymányosi híd
– Dombóvári út – Sárbogárdi út – Karo-

lina út – Villányi út – Budaörsi út – Alko-
tás utca – Krisztina krt. – Vérmezô út –
Margit krt. – Duna vonala – Árpád híd
által határolt területen érhetô el.)

Korábban azt tapasztalhattuk (még az
„egyszerû” 3G-nél is), hogy a technoló-

gia hamarabb elérhetô, mint ahogy az
arra alkalmas készülékek megjelenné-
nek a piacon. A Vodafone is tervezi 
a HSDPA elindítását, de egyebek között
ezzel magyarázta lassan már megszo-
kott óvatosságát.

Ugyanakkor június 13-án a T-Mobile 
a közeljövôben várható HSDPA-
telefonokat és -eszközöket mutatott be,
jelezve, hogy ez a széles sávú technika 
a jövôben forradalmasíthatja a
mobilinternetezést. A HSDPA ugyanis
már most 1,5 Mbps sebességet kínál
adatátvitel esetén, és számítógépes
internetezésre, nagyobb méretû
videofájlok letöltésére, folyamatos, jó
minôségû videoátvitelre egyaránt kivá-
lóan használható. A mobilcég tájékoz-
tatóján emellett bejelentette, hogy már
kiépült HSDPA-hálózata készen áll 
a 3 Mbps sebességre is, és a késôbb
megjelenô eszközök (kártyatelefon, mo-

biltelefon) forgalomba kerülése esetén
az elôfizetôk a mostaninál kétszer gyor-
sabban internetezhetnek majd.

A T-Mobile – egyedül a hazai szolgál-
tatók közül – a legújabb kompakt
HSDPA-kártyatelefont kínálja ügyfelei-
nek (Net csomag elôfizetése esetén
akár 0 forintért). A bemutatón már ki
lehetett próbálni a szolgáltatónál 
a közeljövôben forgalomba kerülô

Samsung Z560-at, a T-Mobile MDA
Vario II-t, továbbá az asztali szá-

mítógépekhez USB-portra
csatlakoztatható, kisméretû

HSDPA-modemet.
A HSDPA kiterjesztésére

jelentôs erôforrásokat
mozgósít a társaság –
hangsúlyozta Winkler
János vezérigazgató-he-
lyettes –, ez biztosíthatja
ugyanis a leggyorsabb

mobil-adatátvitelt az ügy-
feleknek. Optimizmusának

is hangot adott, mondván:
„Hiszünk a HSDPA sikerében,

akik már kipróbálták leggyor-
sabb mobilinternetünket, azok kö-

rében a vártnál is kedvezôbb fogadta-
tásra talált.”

A mûszaki távlatokat érzékeltetve
Wolfgang Engler üzletágvezetô-
helyettes elmondta, hogy a T-Mobile 
a következô 2 évben a hálózaton
elérhetô adatátviteli sebességet több-
szörösére, a tervek szerint 10 Mbps-re
növeli, a HSUPA-val pedig a feltöltési 
sebesség is elérheti a 2 Mbps-t.

Arccal a tartalom felé

Úgy tûnik, a sebesség egyre kevésbé
lesz akadálya annak, hogy bármit meg-
tegyünk a mobilunkkal, amit eddig 
a PC-n, a tévén vagy a zenegépen szok-
tunk. Mostantól fordítsuk figyelmünket
– arcunkat, szemünket, fülünket – a tar-
talom felé.

Ezen a téren, a bejelentések áradatá-
ban, a Vodafone ígérte a legtöbbet. Íme,
a hat legfontosabb ígéret: zeneáruház,
mobil-tévészolgáltatás, kedvezô percdí-
jú hazai videotelefonálás, illetve folya-
matosan bôvülô videotelefon-roaming,
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egyedülálló multimédiás tarifacsoma-
gok, összesen 11 3G-mobiltelefon forgal-
mazása, amelyek közül 7 exkluzív készü-
léktípust kizárólag a Vodafone ügyfelei
vásárolhatnak majd meg, végül pedig 
a hordozható és asztali számítógépek-
nél is kiváló adatátviteli sebesség, eh-
hez pedig átlátható és kedvezô árazású
internetcsomagok. A társaság ráadásul
minden általa forgalmazott 3G-
eszközhöz adatkábelt is biztosít, amely-
nek segítségével a készüléket modem-
ként használva az elôfizetô számítógé-

pe vezetékes elôfizetés nélkül csatlakoz-
tatható az internetre.

Néhány ígéretet érdemes részleteseb-
ben is megismerni.

A Vodafone ügyfelei már az indulás
pillanatában közel félmillió zeneszám
közül válogathatnak – ez a mobiltelefo-
non elérhetô legnagyobb kínálat ma
Magyarországon. A 3G-hálózat segítsé-
gével teljes hosszúságú, közel CD-
minôségû zeneszámok letöltésére nyílik
lehetôség. Az erôs indulás után a kíná-
lat tovább bôvül, a Warner Music Hun-

gary, az EMI, a Universal Music és a So-
ny BMG százezres induló repertoárja
mellett hamarosan kisebb kiadók mû-
vészei is elérhetôvé válnak. Ugyancsak
egyedülálló újdonságnak számít Ma-
gyarországon, hogy a zeneszámok letöl-
tése külön alkalmazás nélkül, a telefon-
nak leginkább megfelelô formátumban
történik, nincs szükség semmilyen to-
vábbi alkalmazás telepítésére.

A legnépszerûbb hazai és külföldi
elôadók dalai között mindenki megta-
lálja az érdeklôdésének megfelelôt, rá-
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Magyarországon egyedülál-
ló szolgáltatást kínál a Pan-
non június 1-jétôl. Az IQ-Med
Kft.-vel együttmûködve mo-
biltelefonnal elérhetô komp-
lex életmód- és egészségügyi
információs szolgáltatást ve-
zetett be, amely könnyen
elérhetô, személyre szabható
egészségügyi szaktanács-
adást nyújt. Az ország legna-
gyobb széles sávú mobillefe-
dettségét kínálva a Pannon
gyors és kényelmes szolgál-
tatást biztosít az egészségük
iránt érdeklôdô ügyfeleknek.

A W@pDoktor szolgálta-
táscsalád segít az egészség
megóvásában, illetve szük-
ség esetén helyreállításá-
ban. A pannonos W@P Lin-
kek menüpontban elérhetô
rendszer ismeretterjesztô,
felvilágosító tartalmak és
részletes egészségügyi adat-
bázisok mellett az egyéni
egészségi állapothoz kötôdô
interaktív és multimédiás
szolgáltatásokat is kínál. Az
egyedülálló szolgáltatással
az általános egészségügyi
tartalmak a felhasználó kí-
vánsága szerint egyszerû

beállításokkal egyedivé vará-
zsolhatók, így személyre sza-
bott információk kaphatók.
Az intelligens program se-
gítségével egyéni kockázat-
becslés végezhetô, figyelem-
be vehetôk a felhasználó
egyéni allergiái, ismert alap-
betegségei miatti ellenjaval-
latok, illetve gyógyszerköl-
csönhatás-elemzésre is
lehetôség nyílik. A korszerû

táplálkozással és testmoz-
gással kapcsolatos
lehetôségek ismertetésére 
a W@pDoktor kiemelt fi-
gyelmet fordít, így egyénre
szabott diétás receptek is ol-
vashatók az oldalakon.

Egy nemzetközi fejlesztés
révén háromdimenziós szi-
mulációk segítségével az
érdeklôdô virtuális kórházi
környezetben tekintheti meg
az anatómiai szervek, vala-
mint az egyes betegségek és
azok gyógyításának térbeli
modelljeit. Mobiltelefonos

cellamérés alapján pedig
SMS-figyelmeztetést kérhe-
tünk kullancs- vagy allergia-
veszélyes területre való be-
lépéskor, idôjárási front 
közeledtekor. Az egészség-
ügyi szaktanácsadó rendszer
folyamatosan újabb tartal-
makkal bôvül; a szolgáltatás
jellegétôl függôen adatfor-
galmi vagy egyszeri letöltési
díjért vehetô igénybe.

Cím: http://iqmed.hu/
wap/wapdoktor.php.

Mobildoktor a Pannontól



adásul egyes tartalmak kizárólag a
Vodafone-nál érhetôek el mobilon, ilyen
többek között a Red Hot Chili Peppers új
dupla albuma vagy Náksi vs. Brunner

Helló (Csak 5 napig tart a nyár), Gnarls

Barkley Crazy és Jason Mraz Geek in the
Pink címû slágerlistás száma. A letöltött
zeneszámok a mobilkészüléken
tetszôleges alkalommal lejátszhatók, de
szerzôi jogi okok miatt más eszközre
nem továbbíthatók, illetve
csengôhangként nem állíthatók be. 
A jobb hangminôség érdekében 
a Vodafone a most forgalomba hozott
készülékekhez alaptartozékként biztosí-
tott sztereó fejhallgató használatát ja-
vasolja a letöltött zeneszámok meghall-
gatása során.

A Vodafone Mobil TV és Video szolgál-
tatásával lehetôvé válik tévécsatornák
és speciálisan mobilra gyártott

videotartalmak megtekintése. 
A Vodafone live! portálon keresztül
mûködô szolgáltatással nyomon
követhetôk a Hír Tv, valamint a Fashion
Tv divatcsatorna mûsorai. Egyedülálló
módon elôször a Vodafone-nál érhetô
el az RTL Klub tv@go nevû, kifejezetten
mobiltelefonra készített csatornája,
amely az RTL legnépszerûbb mûsorai-
ból válogat közel élô, illetve
visszatekintô módon. Szintén kizárólag
a Vodafone felhasználói számára
érhetô el Magyarországon a Chili Tv
speciálisan mobilra készített
extrémsportcsatorna adása. Mindez 
a Vodafone Mobil TV alapcsomagját al-
kotó 4 csatorna mûsorában található
meg. A Mobil TV alapcsomagján túl
prémiumszolgáltatásként a felnôtt-
tartalmak kedvelôinek a Vodafone kü-
lön csatornát kínál, a Blue Mobile TV-t.

A nagyobb érdeklôdésre számító té-
mák a csatornák mûsorán kívül videó-
ként is nézhetôk vagy letölthetôk. Ilye-
nek például az UEFA Bajnokok Ligája és
a magyar Borsodi Liga összefoglalói, 
a Tv2 és az RTL Klub egyes sorozatai,
mûsorai, filmelôzetesek, rajzfilmek, 
valamint az angol nyelvû tartalmak
kedvelôinek a 24 címû akciósorozat és 
a South Park elsô sorozatának mobilra
szerkesztett változata. Az Európai 
Labdarúgó Szövetséggel (UEFA) kötött
szponzorációs szerzôdésnek
köszönhetôen a következô évaddal
kezdôdôen az UEFA Bajnokok Ligája
mérkôzéseinek felvételei mobiltelefo-
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Június 1-jén vezette be a T-Mobile
web’n’walk márkanevû szolgáltatását,
amellyel az arra alkalmas mobiltelefo-
nokon a társaság új web’n’walk portálja
mellett a teljes internet elérhetôvé válik.
A web’n’walk a jövôben a T-Mobile
mobilinternethez kapcsolódó szolgálta-
tásainak emblémája lesz.

A T-Mobile web’n’walk szolgáltatásá-
nak lényege, hogy megfelelô mobiltele-
fon és valamely mobilinternet-csomag
elôfizetése esetén akár egyetlen gomb-
nyomással elérhetôvé teszi a teljes vi-
lághálót. Bármely kiválasztott
internetes honlap ezentúl egy mobilte-
lefon – pl. Nokia 6280, Nokia N70, Sony
Ericsson K608i – kijelzôjén is
megtekinthetô lesz.

A netes információk és tartalmak így
tartózkodási helytôl függetlenül 
könnyedén elérhetôk, és a bevezetés-
kor megvásárolható web’n’walk-képes
készülékek nagy felbontású színes
kijelzôin a navigáció és a böngészés is

egyszerû. A web’n’walk-telefonok
internetes kezdôlapján a legnépsze-
rûbb tartalomszolgáltatók – Origo,
Blikk – mobiltelefonra optimalizált
oldalai közül lehet választani, de az
internetes keresô segítségével 
a számítógépeknél megszokott 
módon, az internetoldalak között vá-
logatva szabadon lehet szörfözni
vagy akár e-mailezni. A felhasználó
által megszokott és kedvelt
internetes oldalak a telefonon 
szabadon olvashatóvá válnak, sôt 
az internet azok számára is elérhetô
lesz, akik jelenleg nem rendelkeznek
számítógéppel és otthoni
interneteléréssel. A web’n’walkos
internetezést, az oldalak gyorsabb
megtekintését segítheti, hogy a
w’n’w portálon keresztül az ügyfe-
lek a sebességet növelô ún. gyorsí-
tót is bekapcsolhatják.

Web’n’walk – a mobilinternet



non kizárólag a Vodafone live!-on lesz-
nek elérhetôk.

A négy csatornát tartalmazó alapcso-
mag, illetve a prémiumcsatorna egy-
aránt 24 órás elérést biztosító napidíj el-
lenében vehetô igénybe, amelyen felül
az adatforgalom díját a Vodafone 
a mindenkori WAP-tarifák szerint szám-
lázza ki. A Mobil TV rendszeres használa-
tához a Vodafone a hamarosan elérhetô
multimédiás csomagokat ajánlja, hiszen
azok speciális kedvezményeket biztosí-
tanak a felhasználók számára.

A Vodafone internetcsomagjainak
igénybevételével az ügyfelek mobiltele-
fonjuk segítségével kapcsolódhatnak 

a világhálóra, a hagyományos GPRS
megoldáshoz képest akár hétszer gyor-
sabban. Asztali számítógép esetén
internetezésre alkalmas mobiltelefont
ajánl a szolgáltató, a laptopot használó
ügyfelek számára a Vodafone Mobile
Connect 3G/GPRS adatkártya biztosítja
a még kényelmesebb internetezés
lehetôségét.

A Vodafone live! WAP-portál a 3G-nek
köszönhetôen új tartalmakkal jelentke-
zik. A már említett zeneletöltés és Mobil
TV-szolgáltatások mellett az eddigiek-
nél is tökéletesebb, konzol jellegû él-
ményt adó Java-játékok, 20-30 másod-
perc hosszúságú, valósághû

csengôhangok, illetve a szöveges és
képi tartalmakat videóval kiegészítô
szolgáltatások jelentek meg a
Vodafone live!-on. A világ legfonto-
sabb híreit már rövid videón is követ-
hetjük. A speciálisan a Vodafone szá-
mára készített MTI Mobil Híradó 24
óra híreit másfél percben foglalja 
össze. A nap legfontosabb magyar és
külföldi, politikai és gazdasági
eseményeirôl a késô délutáni hírössze-
foglalóból értesülhetünk. Az MTI Sport
Híradó a nap legfontosabb sporthírei-
nek képes összefoglalója 1,5 percben –
szintén csak a Vodafone live! felhasz-
nálói számára elérhetô módon.
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A Vodafone teljes körû 3G-szolgáltatá-
sának elindítását követôen négy multi-
média-csomagot kínál elôfizetôinek. 
A Vodafone Multimédia Mini és Voda-
fone Multimédia Maxi válogatott 3G-
szolgáltatásokhoz biztosít kedvezmé-
nyes elérést az elôfizetéssel rendelkezô
ügyfelek számára. Ezek a csomagok

bármely meglévô, utólag fizetô
elôfizetés mellé opcionálisan lesznek
rendelhetôk. A Vodafone Tripla Multi-
média és Vodafone 200 Multimédia
egy tarifacsomagban egyesíti a hagyo-
mányos tarifák és a multimédia-csoma-
gok elônyeit, további kedvezményekkel.

Természetesen a Pannonnak és 
a T-Mobile-nak is vannak multimédiás
szolgáltatásai. Ezekrôl korábbi száma-
inkban már szó esett, de néhány érde-
kességet meg kell említeni.

A Pannonnál pillanatnyilag Symbian
S60-as platformú készülékekre lehetsé-
ges a teljes zeneszámok letöltése. Jelen-
leg több mint 300 000 számból vá-
laszthatnak az elôfizetôk. A társaság
egyelôre ugyancsak Mobil Video szol-
gáltatása alatt kínálja mûsorait, ame-
lyek közül talán a Mobil Híradó a leg-

népszerûbb. Jelenleg több mint 120-féle
mûsorból válogathatnak a pannonosok.

A Mobil Video szolgáltatást idén feb-
ruárban indították. A Pannon és az RTL
Klub interaktív tartalomszolgáltató
partnere, az IKO New Media együtt-
mûködése nyomán 2005. február 14-
étôl nézhetôk mobilon is a kereskedel-
mi csatorna legnépszerûbb mûsorai a
Pannon hálózatán. Ezek között megta-
lálható a Barátok közt éppen adásba
került része, illetve a megelôzô epizó-

dok is, a Fókusz, késôbb a Heti hetes
legérdekesebb riportjai, poénjai, de lát-
ható-hallható az Autómánia,
filmelôzetesek, retro- és Pannon-rek-
lámfilmek, természetfilmek, extrém
sportos, kandi kamerás filmek, illetve
magyar elôadók zenei klipjei. Ezenkívül
az MTV következô adásai élôben (a

PannonW@P Mobil Video menüpont-
jában): Hajnali gondolatok, Agrárhír-
adó, Kárpáti krónika, Déli harangszó,
Híradó délben, nemzetiségi magazi-
nok, Kormányváró, Híradó, Gazdasági
híradó, Kultúrpercek, körzeti híradók,
Híradó este, Sporthírek, Este, Kultúr-
ház, Késô esti híradó, Idôjárás-jelentés,
A szólás szabadsága, Kékfény, Parla-
menti napló, Katolikus krónika, Öröm-
hír, 12+ – ifjúsági híradó, Regi óra,
Úton, Héthatár, Csellengôk, Fôtér,
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Telesport magazin. Vagy említhetnénk
a Cool Tv egyes adásait is.

A T-Mobile ügyfelei a 3G-hálózaton
3G-mobiltelefonnal a t-zones WAP-
portálon tekinthetik meg a kínálatban
elérhetô élô televízióadásokat, mûsoro-
kat, videoklipeket, rajzfilmeket. Íme, egy
kis ízelítô:

Magyar Televízió: élô adás, élô híradó;
letölthetô: Híradó, Este, Napkelte, A szó-
lás szabadsága, Telesport, Kékfény.

RTL Klub: Lost-tartalmak, Fókusz (ri-
portok), Heti hetes (részletek), Autó-
mánia (bemutatók), Sport.

Tv2: Friss hírek, Megasztár, Jóban,
rosszban (teljes epizódok), Aktív, Nap-
ló, Tények, Mokka, Magellán, Mutató.

Élô televíziós adások: Hír Tv, EchoTv,
Fix.tv, ATV, Duna Tv, Magyar Televízió.

Élô rádióadások: Danubius, Gazda-
sági Rádió, Klubrádió, Kossuth,
Petôfi, Sláger.

Reuters-híradó: hírösszefoglaló
néhány percben.

Forgalomfigyelô kamerák Buda-
pest belvárosában, Hungarorama
(kamerák a következô városokban:
Budapest, Esztergom, Eger, Gyôr,
Sárvár, Veszprém, Lillafüred, Bala-
tonfüred).

Mozielôzetesek, színházajánló,
Paprika Tv, televíziós receptek.

Videók, humoros videók, sportvideók,
fesztiválok, videoart, Garfield és barátai,
erotikus videók.

Alkalmanként extra közvetítések (pl.
Kapcsolat koncert, Robbie Williams 

berlini koncertje).

Tényleg kell  a mobiltévé

Sokan kétségbe vonják a mobiltévé
létjogosultságát, de a felmérések azt
jelzik, hogy talán mégis új iparág van
születôben. A lényeg, hogy a tenyérben
hordott készülék kis kijelzôjében ne a
nagy képernyôs palazmatévé vetélytár-
sát lássuk, hanem egy olyan új informá-
cióforrást, amely multimédiás tartal-
mat közvetít. Bizonyos, hogy nem 
fogunk másfél órás filmeket mobilon
követni, de épp ezért a tartalomipar
fejlesztôire vár, hogy kitalálják, milyen
rövid, néhány perces mûsorokra vevôk 

a mobilosok.
A McKinsey piackutató és tanácsadó-

cég egy 2005-ös felmérésére, valamint
több, európai országban elvégzett 
mobiltévés pilotprojekt adatainak
elemzésére alapozva öt különbözô for-
gatókönyvet dolgozott ki a mobilkészü-
lékeken megtekinthetô tévémûsorok
fogyasztásának terjedési ütemére vo-

natkozóan. Az ITTK Infinit hírlevele is
közli a felmérés eredményének összeg-
zését, s ebbôl kiderül, hogy legrosszabb
esetben az európai mobilosok 5, legjobb
esetben 70 százaléka fog tévét nézni
készülékén 2015-ben. Az elterjedtség
mértéke a mûsorkínálaton és az árakon
fog múlni; a különbözô piaci szereplôk
összefogása nélkül azonban nem sok
jóra lehet számítani.

Az egyes forgatókönyvekben négy
meghatározó piaci tényezô legvalószí-
nûbb értékeit figyelembe véve tesznek
kísérletet a jövô kifürkészésére. Ez 
a havi elôfizetési díj, az ingyenesen
elérhetô csatornák, és a mobiltévé vé-
telére alkalmas készülékek ára, vala-
mint a divat ereje, amit ôk imitation
effectként azonosítanak, és ami meg-
határozásuk szerint azt a típusú tech-
nológiahasználatot takarja, amelynek

fô motiváló tényezôje mások technoló-
giahasználata.

A McKinsey számításai szerint a terje-
dés üteme feleakkora lesz, ha az ingye-
nes, nagy európai tévécsatornák kínála-
ta nem jelenik meg a mobilkészülékeken
foghatók között. Szintén negatív hatást
fejthet ki a tematikus csatornák, a kö-
zösség alapú mûsorok vagy a kereshetô
videoarchívumok hiánya: az elterjedtsé-
get akár a kétharmadával is csökkenthe-
ti a potenciális maximumhoz képest, ha
ezek közül akár csak az egyik szolgálta-
tás nem jelenik meg a piacon.

Míg Japánban és Koreában a felhasz-
nálók 1-2 eurót hajlandók fizetni egy-
egy mûsor letöltéséért, addig az euró-
pai és amerikai mobilhasználók 62%-a
az átalánydíjat részesíti elônyben. Az
elôfizetési díj hatása is jelentôs lehet. 
6 euró közeli áron hozzávetôleg két-
szer annyian néznének mobiltévét,
mint 15 euróért (természetesen az
összes többi tényezôt változatlanul
hagyva).

A helyzetet nehezíti, hogy jelen
pillanatban komoly „szabvány-
csaták” dúlnak a piacon. Több
mint 10 különbözô technológia
létezik a mobiltévémûsorok 
sugárzására. Amennyiben az 

érdekelteknek nem sikerül meg-
állapodniuk egy közös és általánosan
elfogadott szabványról, az komolyan
érintheti a mobiltévé-szolgáltatások
minôségét, ami nélkül nem lehet
jelentôsebb felhasználói tábort építeni
– függetlenül a végül is érvényre jutó
üzleti modelltôl.

A DVB-H szabvány szerinti mobiltévé
hazai indulásának sem lehet már aka-
dálya, miután a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság június közepén hírül adta, hogy
Magyarország számára akár 30-40 or-
szágos földfelszíni sugárzású digitális
televízió- és számos új rádiócsatorna
mûködtetését teszi lehetôvé az RRC06
nemzetközi frekvenciaelosztó értekezle-
ten, Genfben aláírt egyezmény. Bizo-
nyosra vehetô, hogy a frekvenciák közül
jut elég kapacitás a mobiltévére is.

Vagyis ismét a készülékgyártókra 
és a tartalomipar kreativitására
kell várni.
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DMB (digitális multimédiás 

mûsorszórás)

Az LG elsôként fejlesztette ki 

a TDMB (földi digitális multimédia-

sugárzásra képes) System-on-Chipet

(SoC) 2004 szeptemberében, és még

májusban megalkotta a világ elsô

SDMB-telefonját, az SB100-at. A cég to-

vábbá kifejlesztett egy digitális tévé-

adás-sugárzási szabványt, az Advanced

Technology Systems Committee (ATSC)

technológiát.

Az LG DMB-telefonja mérföldkô a

DMB-technológia történetében. A vilá-

gon elsôként volt képes egy mobiltele-

fon másodpercenkénti 30 képkockás 

videót közvetíteni VHF 200 MHz-es

TDMB-frekvencián. A készülék emellett

olyan újdonságokat vonultatott fel,

mint a nagy felbontású LCD-kijelzô, 

a nagy kapacitású memória és a koráb-

biaknál jóval tartósabb akkumulátor.

A koreai SDMB (mûholdas digitális

multimédia-sugárzás) szolgáltatás

2005. májusi bevezetése óta jelentôs

népszerûségnek örvend a fiatal vásárlók

körében. A sugárzás beindulásának kö-

szönhetôen az LG SDMB-telefonja sike-

res lett hazájában, és megismertette

vásárlóival a jövô televíziózási szokásait.

A TDMB-szolgáltatás 2005 decemberé-

ben, a TDMB-készülékek értékesítése

pedig 2006 elején indult Koreában.

Az LG piacra dobta a világ elsô

WCDMA TDMB-telefonját, az

LG–V9000-t. A készülék az LG legfejlet-

tebb DMB-technológiájával rendelkezik,

és a legkorszerûbb szolgáltatásokat

nyújtja a mobiltévézéshez. Egyedi, elfor-

gatható kijelzôjén a vásárlók 3 órán ke-

resztül nézhetik kedvenc mûsoraikat, és

akár órányi hosszúságú anyagokat rög-

zíthetnek a telefon nagy kapacitású

memóriájába. Az LG saját fejlesztésû

DMB-chipjének köszönhetôen a V9000

nagy felbontású kijelzôjén tökéletes ké-

pet produkál, és ne feledkezzünk meg 

a 3D Surround hangrendszerrôl sem.

A készülék európai próbaüzeme – bizo-

nyosan nem véletlenül – a focivébé ideje

alatt zajlott, a futball-világbajnokság bi-

zottságának tagjai és a nemzetközi mé-

dia képviselôi folyamatosan nyomon kö-

vethették a pályán zajló eseményeket.

Az LG erôsíteni kívánja a

mobiltelevíziózás területén betöltött po-

zícióját, ezért olyan készülékeket fejleszt

ki, amelyek kompatibilisek minden köz-

vetítési szabvánnyal, beleértve a TDMB

(földi digitális multimédia-sugárzás), az

SDMB (mûholdas digitális multimédia-

sugárzás), a DVB-H (digitális mûsorsu-

gárzás mobilkészülékekre) és a

MediaFLO mûsorszórási technológiákat.

Az LG V9000-es készülékeket adott 

a BLM (Bajor Kereskedelmi Mûsorközve-

títést Felügyelô Hatóság) tagjainak is. 

A V9000 jelenleg az egyetlen olyan mo-

biltévé-telefon, amely megfelel a BLM

technológiai követelményeinek, ezért 

a legjobb minôségben képes közvetíte-

ni a foci-vb-t az európai vásárlóknak.

A V9000 a próbaüzem után egy hó-

nappal, vagyis 2006 júliusában kerül 

a boltokba, elsôként Németországban.

DVB-H (digitális mûsorszórás mobil-

készülékekre)

A DVB-H az európai földi digitális su-

gárzási technológia, vagyis a DVB-T

szabvány továbbfejlesztett változata

mobilkészülékekre. A TDMB és DVB-H

szabványra építve a jövôben újabb ve-

zetô mobil-mûsorszórási technológiát

lehet kifejleszteni.

A DVB-H nagyobb mennyiségû adat át-

vitelére képes, és sokkal megbízhatóbb,

mint a DVB-T. A DVB-H ráadásul széle-

sebb frekvenciasávban mûködik, ezért

több csatorna vételére alkalmas, mint a

DVB-T. A TDMB technológia viszont jobb

minôségû videót nyújt a felhasználók

számára, mint a DVB-H. A DVB-H tech-

nológia viszonylag magas energiafo-

gyasztása és bonyolult felépítése szem-

pontjából még fejlesztésre szorul.

Az LG 2006 januárjában fejlesztette ki

a világ elsô UMTS (WCDMA) technoló-

A mobiltévézés kora
Az LG – természetesen saját kompetenciájának hangsúlyozása érdekében – összeállítást készített a mobilmûsorszó-

rás különféle technológiáiról és a cég azokhoz kapcsolódó telefonkészülékeirôl. Bár más gyártók is folyamatosan

dobják piacra tévénézésre alkalmas telefonjaikat, így a cikkbôl kirajzolódó kép kicsit egyoldalú, mégsem tekinthetô

szubjektívnek, hiszen a mobil-tévétechnológiák terén több elsôség is fûzôdik az LG nevéhez.

Készülék Technológiai mérföldkô Dátum

LG-SB100 A világ elsô SDMB-telefonja 2004. május

LG-LT1000 A világ elsô TDMB-telefonja 2004. szeptember

LG-V9000 A világ elsô kereskedelmi forgalomba került 2006. július
UMTS TDMB-telefonja

LG-U900 A világ elsô UMTS DVB-H telefonja 2006. január

Kereskedelmi forgalomba kerülése 2006. április

LG-MediaFLO A világ elsô CDMA MediaFLO-telefonja 2006. január

A világ elsô mobiltévé-technológiái 
az LG-tôl

aktuális {} mobil világ
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gián alapuló DVB-H telefonját. Az LG új

U900-as DVB-H készüléke képes a mo-

biltévéadások vételére, és elforgatható

kijelzôvel rendelkezik. A telefon alkal-

mas a mobiltévéadások rögzítésére, TV

Capture funkcióval bír, és multitask

rendszerének köszönhetôen akár telefo-

nálhatunk is rajta mobiltévézés közben.

Az LG-U900 tartós akkumulátora két-

órányi tévézést tesz lehetôvé.

MediaFLO

A MediaFLO olyan digitális mûsorsu-

gárzási szabvány, amely a VHF-et és az

UHF-et, vagyis a nagyon magas és az

ultramagas frekvenciákat használja

adatátvitelre. Az FLO technológiával 

a csatornák közti váltás mindössze 

1,5 másodperc, tehát sokkal kevesebb

idô, mint a TDMB és a DVB-H technoló-

gia esetében (technológiai részletek 

a táblázatban).

Az LG 3G WCDMA technológián alapu-

ló MediaFLO-telefonjának kifejlesztése

megerôsíti a cég vezetô helyét a mobil-

mûsorsugárzás piacán. Temérdek tech-

nológiai újítására alapozva az LG tovább-

ra is piacvezetô kíván maradni újabb mo-

bilkonvergenciás és széles körben hasz-

nálható telefonok kifejlesztésével.

Kategória TDMB DVB-H MediaFLO

Rendszer DAB (Eureka-147) DVB-T –

Sávszélesség 1.536 MHz (3 tömb 6 MHz-en belül) 5, 6, 7, 8 MHz 6 MHz (5, 7, 8 MHz fogható)

Csatornák száma 1 (video), 2~3 (audio) / ch Up to 30 (video), 15 (audio), # (clip-cast) 15 (video), 10 (audio), 40 (clip-cast)

Spektrum VHF 174-240 MHz (Korea) UHF (EU) UHF 716-722 MHz (US)
Sáv III 200M, Széles L-sáv 1,6 GHz (US)
L-Sáv 1,4 G (EU)

Átvitel OFDM (4k mód) OFDM (2k, 4k, 8k mód) OFDM (4k mód)

Videokodek H.264 H.264 (EU), WMV 9 (US) H.264 (erosített)

Audiokodek BSAC (Korea), AAC+ (EU), AAC+
AAC+ (Európa) WMA Pro+ (US)

Multiplexelés MPEG-2 TS / MPEG-4 SL MPEG-2 TS MPEG-2 TS / Superframe

Kijelzô CIF 30 fps QVGA 30 fps QVGA 30 fps

A TDMB, a DVB-H és a MediaFLO technikai összehasonlítása

aktuális {} mobil világ
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DMB (digitális multimédiás 

mûsorszórás)

Az LG elsôként fejlesztette ki 

a TDMB (földi digitális multimédia-

sugárzásra képes) System-on-Chipet

(SoC) 2004 szeptemberében, és még

májusban megalkotta a világ elsô

SDMB-telefonját, az SB100-at. A cég to-

vábbá kifejlesztett egy digitális tévé-

adás-sugárzási szabványt, az Advanced

Technology Systems Committee (ATSC)

technológiát.

Az LG DMB-telefonja mérföldkô a

DMB-technológia történetében. A vilá-

gon elsôként volt képes egy mobiltele-

fon másodpercenkénti 30 képkockás 

videót közvetíteni VHF 200 MHz-es

TDMB-frekvencián. A készülék emellett

olyan újdonságokat vonultatott fel,

mint a nagy felbontású LCD-kijelzô, 

a nagy kapacitású memória és a koráb-

biaknál jóval tartósabb akkumulátor.

A koreai SDMB (mûholdas digitális

multimédia-sugárzás) szolgáltatás

2005. májusi bevezetése óta jelentôs

népszerûségnek örvend a fiatal vásárlók

körében. A sugárzás beindulásának kö-

szönhetôen az LG SDMB-telefonja sike-

res lett hazájában, és megismertette

vásárlóival a jövô televíziózási szokásait.

A TDMB-szolgáltatás 2005 decemberé-

ben, a TDMB-készülékek értékesítése

pedig 2006 elején indult Koreában.

Az LG piacra dobta a világ elsô

WCDMA TDMB-telefonját, az

LG–V9000-t. A készülék az LG legfejlet-

tebb DMB-technológiájával rendelkezik,

és a legkorszerûbb szolgáltatásokat

nyújtja a mobiltévézéshez. Egyedi, elfor-

gatható kijelzôjén a vásárlók 3 órán ke-

resztül nézhetik kedvenc mûsoraikat, és

akár órányi hosszúságú anyagokat rög-

zíthetnek a telefon nagy kapacitású

memóriájába. Az LG saját fejlesztésû

DMB-chipjének köszönhetôen a V9000

nagy felbontású kijelzôjén tökéletes ké-

pet produkál, és ne feledkezzünk meg 

a 3D Surround hangrendszerrôl sem.

A készülék európai próbaüzeme – bizo-

nyosan nem véletlenül – a focivébé ideje

alatt zajlott, a futball-világbajnokság bi-

zottságának tagjai és a nemzetközi mé-

dia képviselôi folyamatosan nyomon kö-

vethették a pályán zajló eseményeket.

Az LG erôsíteni kívánja a

mobiltelevíziózás területén betöltött po-

zícióját, ezért olyan készülékeket fejleszt

ki, amelyek kompatibilisek minden köz-

vetítési szabvánnyal, beleértve a TDMB

(földi digitális multimédia-sugárzás), az

SDMB (mûholdas digitális multimédia-

sugárzás), a DVB-H (digitális mûsorsu-

gárzás mobilkészülékekre) és a

MediaFLO mûsorszórási technológiákat.

Az LG V9000-es készülékeket adott 

a BLM (Bajor Kereskedelmi Mûsorközve-

títést Felügyelô Hatóság) tagjainak is. 

A V9000 jelenleg az egyetlen olyan mo-

biltévé-telefon, amely megfelel a BLM

technológiai követelményeinek, ezért 

a legjobb minôségben képes közvetíte-

ni a foci-vb-t az európai vásárlóknak.

A V9000 a próbaüzem után egy hó-

nappal, vagyis 2006 júliusában kerül 

a boltokba, elsôként Németországban.

DVB-H (digitális mûsorszórás mobil-

készülékekre)

A DVB-H az európai földi digitális su-

gárzási technológia, vagyis a DVB-T

szabvány továbbfejlesztett változata

mobilkészülékekre. A TDMB és DVB-H

szabványra építve a jövôben újabb ve-

zetô mobil-mûsorszórási technológiát

lehet kifejleszteni.

A DVB-H nagyobb mennyiségû adat át-

vitelére képes, és sokkal megbízhatóbb,

mint a DVB-T. A DVB-H ráadásul széle-

sebb frekvenciasávban mûködik, ezért

több csatorna vételére alkalmas, mint a

DVB-T. A TDMB technológia viszont jobb

minôségû videót nyújt a felhasználók

számára, mint a DVB-H. A DVB-H tech-

nológia viszonylag magas energiafo-

gyasztása és bonyolult felépítése szem-

pontjából még fejlesztésre szorul.

Az LG 2006 januárjában fejlesztette ki

a világ elsô UMTS (WCDMA) technoló-

A mobiltévézés kora
Az LG – természetesen saját kompetenciájának hangsúlyozása érdekében – összeállítást készített a mobilmûsorszó-

rás különféle technológiáiról és a cég azokhoz kapcsolódó telefonkészülékeirôl. Bár más gyártók is folyamatosan

dobják piacra tévénézésre alkalmas telefonjaikat, így a cikkbôl kirajzolódó kép kicsit egyoldalú, mégsem tekinthetô

szubjektívnek, hiszen a mobil-tévétechnológiák terén több elsôség is fûzôdik az LG nevéhez.

Készülék Technológiai mérföldkô Dátum

LG-SB100 A világ elsô SDMB-telefonja 2004. május

LG-LT1000 A világ elsô TDMB-telefonja 2004. szeptember

LG-V9000 A világ elsô kereskedelmi forgalomba került 2006. július
UMTS TDMB-telefonja

LG-U900 A világ elsô UMTS DVB-H telefonja 2006. január

Kereskedelmi forgalomba kerülése 2006. április

LG-MediaFLO A világ elsô CDMA MediaFLO-telefonja 2006. január

A világ elsô mobiltévé-technológiái 
az LG-tôl

aktuális {} mobil világ
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gián alapuló DVB-H telefonját. Az LG új

U900-as DVB-H készüléke képes a mo-

biltévéadások vételére, és elforgatható

kijelzôvel rendelkezik. A telefon alkal-

mas a mobiltévéadások rögzítésére, TV

Capture funkcióval bír, és multitask

rendszerének köszönhetôen akár telefo-

nálhatunk is rajta mobiltévézés közben.

Az LG-U900 tartós akkumulátora két-

órányi tévézést tesz lehetôvé.

MediaFLO

A MediaFLO olyan digitális mûsorsu-

gárzási szabvány, amely a VHF-et és az

UHF-et, vagyis a nagyon magas és az

ultramagas frekvenciákat használja

adatátvitelre. Az FLO technológiával 

a csatornák közti váltás mindössze 

1,5 másodperc, tehát sokkal kevesebb

idô, mint a TDMB és a DVB-H technoló-

gia esetében (technológiai részletek 

a táblázatban).

Az LG 3G WCDMA technológián alapu-

ló MediaFLO-telefonjának kifejlesztése

megerôsíti a cég vezetô helyét a mobil-

mûsorsugárzás piacán. Temérdek tech-

nológiai újítására alapozva az LG tovább-

ra is piacvezetô kíván maradni újabb mo-

bilkonvergenciás és széles körben hasz-

nálható telefonok kifejlesztésével.

Kategória TDMB DVB-H MediaFLO

Rendszer DAB (Eureka-147) DVB-T –

Sávszélesség 1.536 MHz (3 tömb 6 MHz-en belül) 5, 6, 7, 8 MHz 6 MHz (5, 7, 8 MHz fogható)

Csatornák száma 1 (video), 2~3 (audio) / ch Up to 30 (video), 15 (audio), # (clip-cast) 15 (video), 10 (audio), 40 (clip-cast)

Spektrum VHF 174-240 MHz (Korea) UHF (EU) UHF 716-722 MHz (US)
Sáv III 200M, Széles L-sáv 1,6 GHz (US)
L-Sáv 1,4 G (EU)

Átvitel OFDM (4k mód) OFDM (2k, 4k, 8k mód) OFDM (4k mód)

Videokodek H.264 H.264 (EU), WMV 9 (US) H.264 (erosített)

Audiokodek BSAC (Korea), AAC+ (EU), AAC+
AAC+ (Európa) WMA Pro+ (US)

Multiplexelés MPEG-2 TS / MPEG-4 SL MPEG-2 TS MPEG-2 TS / Superframe

Kijelzô CIF 30 fps QVGA 30 fps QVGA 30 fps

A TDMB, a DVB-H és a MediaFLO technikai összehasonlítása

aktuális {} mobil világ
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A bevezetôben nem véletlenül
emeltük ki, hogy a szaksajtó részére
szervezett fórumon négyen vettek
részt, mert ezt ma divatos módon akár
úgy is írhattuk volna: 4N. A beszélgetés
házigazdái ugyanis kivétel nélkül N be-
tûvel kezdôdô céget képviseltek. A
Noreg Kft.-tôl Kovács Tamás CISA, CISM
mûszaki igazgató, a Navigator Informa-
tika Zrt.-tôl Patkó Attila MSP-
üzletágigazgató, a NextiraOne Magyar-
ország Kft.-tôl Bánffy Miklós mûszaki
igazgató képviselte az IT-biztonsági, 
a rendszerüzemeltetô, illetve az IKT-
rendszerintegrátori szakmát, és hozzá-
juk csatlakozott negyedik N-ként dr.

Novák Tamás, az informatikai és mun-
kajog szakértôje.

A téma aktualitását a kerekasztalt
szervezô Morpho Communications
képviselôje bevezetôjében azzal indo-
kolta, hogy mára nemcsak a számító-
gép, hanem az internet is munkaesz-
közzé vált, használatának korlátozása
azonban rengeteg problémát vet fel. 
A privát böngészés, levelezés, chatelés 
a munkaidô rovására is mehet, ezért 
a cégek nagy része nem nézi jó szem-
mel a dolgozók barangolásait, és min-
den eszközzel azon van, hogy a magán-
használatot minimálisra korlátozza.

További kérdést vet fel a manapság
létezô számos azonnali üzenetküldô és
hangátviteli program – többek között a
Skype, a Messenger, az ICQ – használata.
Ezek a szoftverek az egyes vállalatoknál
munkaeszközök lehetnek, hiszen ingye-
nes alkalmazásuknak köszönhetôen az
ügyfelekkel, illetve más fiókirodákkal va-
ló kapcsolattartás leggyorsabb és egy-

ben legolcsóbb módszerei. Ennek ellené-
re a vállalatok többségénél mégis tiltó-
listán vannak, mert használatukkor szá-
mos biztonsági probléma merülhet fel.

Mi itt a probléma?

Korábban idôszerûnek neveztük a fel-
vetett témát – és emellett ki is tartunk
–, ugyanakkor ha kicsit távolabbról kö-
zelítünk a kérdéshez, általánosabb
problémákat lehet vagy kell feszeget-
nünk. Az elvi kérdés ugyanis másképp
fogalmazva úgy is feltehetô:
helyeselhetô-e, hogy a munkahelyen,
munkaidôben, a munkáltató eszközein
magánügyeinket intézzük? Ez a felvetés
pedig visszavezet odáig, hogy szabad-e
a hagyományos vállalati telefont sze-
mélyes hívásokra használni, sôt még to-
vább menve az a kérdés is felmerül,
hogy milyen szemmel nézi a fônök, ha
munkaidôben újságot lapozunk.

Mint láthatjuk, ilyen szempontból
nem az a kérdés, hogy milyen eszközt
(újságot, hagyományos telefont vagy
chatprogramot) használunk, hanem az,
hogy mikor és mire. Ez pedig inkább
morális és munkajogi probléma. Ha
megmaradunk az IT-szakmánál, akkor
viszont az a kérdés marad, hogy az
azonnali üzenetküldésre (chat) vagy az
internetes telefonra (pl. Skype) alkalmas
eszközök telepítését és használatát 
a munkaadó tiltsa, tûrje vagy netán 
támogassa.

Bár a résztvevôk – magánemberként –
a legliberálisabb megoldás mellett vok-
soltak, a szakértôk egyetértettek abban,
hogy a kérdésre nem lehet egyértelmû-

en sem igennel, sem pedig nemmel vá-
laszolni. Ez függhet a vállalat méretétôl,
profiljától, adott esetben tulajdonosi
körétôl, a dolgozó feladatkörétôl, beosz-
tásától, munkaidejének kötöttségétôl
és számos más tényezôtôl. Nyilvánvaló-
an másképp viszonyul a témához egy
bevásárlóközpont, egy bankfiók, egy
termelô gyár, egy szoftverfejlesztô cég
vagy egy online hírszerkesztôség.

A helyzet viszonylag egyszerûen
rendezhetô az állandó munkahelyen és
kötött munkaidôben dolgozóknál. Végül
is egy áruházi pénztárosnak vagy gyár-
tósori mûszerésznek lehetôsége is alig
van ilyen eszközök használatára. Bonyo-
lultabb a helyzet az utazó ügynökök,
anyagbeszerzôk vagy távmunkában dol-
gozók esetében. Egyrészt a munkaidejük
nehezen követhetô (sôt adott esetben
nem is kell követni), másrészt már az is
kérdés, hogy az otthoni számítógépet
vagy a hordozható laptopot a munkálta-
tó biztosította-e, vagy pedig az a dolgo-
zó saját tulajdona. A vállalati tulajdon
használatáról egyértelmûbben rendel-
kezhet a munkaadó, de a saját gép hasz-
nálójától is joggal követelheti meg, hogy
legalább a munkával járó kapcsolatte-
remtés során ne veszélyeztesse a belsô
hálózatot és gépeket.

Az alapkérdésre talán Kovács Tamás
adta meg a legéletszerûbb választ: fel-
használóként támogatná az említett
kommunikációs eszközök használatát,
tanácsadóként az elônyök és kockáza-
tok ismertetése mellett a vállalat
vezetôire bízná a döntést, míg
vezetôként – éppen a veszélyek miatt –
nem engedélyezné.

Magánügy?
A Skype és társai az üzleti kommunikációban
Érdekes és idôszerû témáról tartott kerekasztal-beszélgetést június közepén az IT-szakma különbözô területeit
képviselô négy szakember. Tiltott gyümölcs vagy kihagyhatatlan lehetôség? címmel azt próbálták elemezni, hogy 
lehet-e helye és szerepe a chatprogramok, a Skype és egyéb ingyenes hang-adat kommunikációs szolgáltatások 
használatának vállalati környezetben.

GALVÁCS LÁSZLÓ
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Miért veszélyes?

A chatprogramok, illetve a Skype hát-
ránya nemcsak abban rejlik, hogy a
munkavállalót hátráltatja a munkavég-
zésben, hanem komoly biztonsági koc-
kázattal is jár. Már most is ismertek
olyan vírusok, amelyek egy beszélgetés
alatt képesek megfertôzni az egymással
kapcsolatban lévô számítógépeket. De
az igazán komoly veszélyt egy esetleges
egész világra kiterjedô támadás jelente-
né. Erdélyi Gergely szerint, aki a finn 
F-Secure víruskutatója, ha létezne Skype-
vírus, az egy-két perc alatt végigsöpör-
ne az interneten. Egy ilyen támadásra
pedig reális esély van, mert a Skype
kommunikációs protokollja megkerüli 
a vállalati és a személyes tûzfalakat, így
könnyen okozhat problémát egy ilyen
irányból érkezô támadás. A szakértôk
tehát úgy vélik, hogy a Skype-ot csak
vállalaton belül érdemes használni, ha

pedig kimondottan a VoIP technológia
elônyeit szeretnék kihasználni, akkor
más megoldást kell keresniük, hogy
internetes kommunikációjuk biztonsá-
gos maradhasson.

A legnagyobb biztonsági kockázatot
mégis a gyanútlan felhasználók jelen-
tik. Az ISS (Internet Security Systems)
EMEA-régióért felelôs biztonsági
szakértôje, dr. Jean Paul Ballerini el-
mondta, annak ellenére, hogy az
antivírusszoftverek figyelmeztetik a fel-
használókat, ha azonosíthatatlan csa-
tolmánnyal ellátott e-mailt kapnak, és
nem javasolják annak megnyitását, a fi-
gyelmeztetés ellenére a felhasználók
több mint fele mégis megnyitja és tele-
píti a rosszindulatú kódokat.

A Trend Micro egy 2005-ös felmérésé-
ben azt vizsgálta, hogy a felhasználók
miért folytatnak veszélyesebb online te-
vékenységet a munkahelyükön, mint
otthon. A válaszadók közül a vállalati

végfelhasználók 39 százaléka gondolta
úgy, hogy a céges IT-részleg képes
megfelelô védelmet nyújtani minden
rosszindulatú támadás ellen. A
felelôtlenebb online tevékenységet be-
vallók 63 százaléka elismerte, hogy nyu-
godt szívvel kattint rá gyanús hivatko-
zásokra, és látogat meg gyanús
webhelyeket, mivel az IT-részleg már te-
lepített biztonsági szoftvert a számító-
gépére. A bevallottan veszélyesebb
online tevékenységet folytatók 40 szá-
zaléka állította, hogy azért meri mind-
ezt megtenni, mert probléma esetén az
IT-részleg segítséget tud nyújtani.

Mit lehet korlátozni?

A kerekasztal résztvevôi egyetértettek
abban is, hogy a probléma kezelésének
elsôdleges eszköze a szabályozott válla-
lati felhasználói környezet. Ennek része
lehet a kollektív szerzôdéstôl kezdve az
IT-biztonsági elôírásokon és belsô
vezetôi utasításokon át a dolgozó egyé-
ni munkaköri leírásáig sok minden. Az
egyértelmû tiltások mellett mûszaki
lehetôségek, technikai kontrollok is lé-
teznek, amelyek megakadályozzák a vi-
tatott vagy nyilvánvalóan kockázatos
eszközök telepítését.

A Noreg képviselôje szerint az azonna-
li üzenetküldô szolgáltatások saját 
népszerûségük áldozataiként váltak 
a vírusok és más kártékony programok
célpontjává. A Kelvir, Oscabot, Rants és
Hagbard vírus jelentôs károkat okozott
a felhasználóknak. A Hagbard például
azonnali üzenetküldô rendszeren és
P2P-hálózaton keresztül is terjed. Ezért
ezek engedélyezését csak megfelelô kö-
rültekintés mellett javasolja.

A Navigator szakértôje is egyetért az-
zal, hogy a különbözô azonnali
üzenetküldô rendszerek,
chatprogramok (mint például az ICQ,
MSN stb.) használata általában maguk-
ban hordozza az informatikai rendszer
biztonsági fenyegetettségét. A nem
megfelelôen védett hálózatok könnyen
sebezhetôvé válhatnak e programok ál-
tal. Amennyiben ügyfeleiknél igényként
jelentkezik valamely program használa-
ta, kizárólag egységes típusú és verzió-
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jú, illetve lehetôség szerint csak belsô
használatra engedélyezett telepítést ja-
vasolnak. A továbbiakban ezen ismert
üzenetküldô program sajátosságainak
megfelelôen alakítják ki a hálózat védel-
mi rendszerét, és kiemelt figyelmet for-
dítanak az adott szoftverrel kapcsolato-
san megjelenô biztonsági figyelmezte-
tésekre, illetve megelôzô tevékenysé-
gekre (javítások, frissítések telepítése).

A megelôzésre vonatkozóan Patkó 
Attila hozzátette: „Mivel ügyfeleink in-
formatikai erôforrásait cégünk üzemel-
teti, alapvetôen a mi szakembereink
rendelkeznek olyan jogosultsággal,
hogy programokat telepíthessenek 
a felhasználók gépeire. Természetesen
vannak kiemelt jogosultsággal rendel-
kezô felhasználók, úgynevezett power
userek, illetve egyes felhasználók 
a cégvezetô jóváhagyásával kaphatnak
rendszergazdai jogosultságot lokális
gépeiken. A biztonsági kockázatot
jelentô programok futtathatóságát 
a központi házirend vagy a desktop-
menedzsment-rendszer segítségével
tiltjuk a felhasználók számára.”

Bánffy Miklós is utalt arra, hogy a dolgo-
zók nagy részének nincs úgynevezett
„local admin” joga, ezért semmit sem
tudnak telepíteni a rendszergazda nélkül.

Egy lehetséges megelôzô módszer-
ként felmerülhet egyes weboldalak til-
tólistára helyezése, ezt azonban Kovács
Tamás szerint nehéz egyértelmûen
megfogalmazni. A felhasználó csak

URL-t, azaz webcímet lát, de hogy mi ta-
lálható mögötte, és pontosan hol talál-
ható, azt nehéz eldönteni. Valamely
keresô által kidobott oldal esetében ez
még inkább érvényes. Emellett egy
weboldal elérése az egyik felhasználó-
nak szükségtelen, ám elképzelhetô,
hogy egy másiknak feltétlenül szüksé-
ges a munkájához. A több millió site
napról napra változik, újak jönnek létre.
Természetesen léteznek olyan oldalak,
amelyek „alapból” kitilthatók, de ennek
folyamatos manuális kezelése elég ne-
hézkes. Ennél sokkal biztonságosabb
megoldás lehet a tételes tiltás, vagy aki-
nek szüksége van napi internetre, an-
nak különbözô tartalommenedzsment-
eszközökkel biztosítani, hogy csak 
a szükséges oldalakhoz és azokhoz is
biztonságosan férhessen hozzá.

A Navigator az esetleges korlátozáso-
kat a megbízó cég egyedi igényeinek
vagy érvényes informatikai szabályzatá-
nak megfelelôen állítja be. Eleve létezik
egy saját tiltólistájuk, amelyet ajánlani
szoktak. Ez fôként erôszakos és erotikus
tartalmú, illetve ingyenes levelezô-
oldalakat tartalmaz. A tiltólista beveze-
tésével alapvetôen preventív jellegû in-
tézkedést ajánlanak, de elôfordult már,
hogy azt csak valamilyen rossz tapasz-
talat után vezették be.

Ha egy cég nem az eszközeinek biz-
tonságát, hanem a munkaidô kihaszná-
lását félti, akkor felmerülhet az idôbeli
korlátozás lehetôsége. Ez azonban 

a Noreg képviselôje szerint sem bizton-
sági kérdés, hiszen a vírusok és egyéb
károkozók nem adott idôszakban tá-
madnak. A Navigator szakembere ezzel
kapcsolatban megemlítette, hogy
amennyiben engedélyezett az internet-
használat, de a monitoringrendszerük
segítségével észlelik, hogy a hálózati ter-
helés munkaidôben indokolatlanul
megnô (például egy felhasználó inter-
netes rádiót hallgat, vagy más, a munká-
jához egyértelmûen nem kapcsolódó
tartalmat tölt le), azt jelzik az ügyfélnek.
Ettôl kezdve a munkáltató dolga, hogy
az adott dolgozóval szemben milyen
egyedi szankciókat alkalmaz.

Miért hasznos mégis?

Az ismert veszélyek ellenére azért van
mégis napirenden ez a téma, mert 
a Skype típusú programok használata
olyakor költséghatékonyabb, olcsóbb
és egyszerûbb, mint a telefon vagy 
az e-mail.

Interaktívabb lehet, mint az e-mail 
– ért egyet Kovács Tamás –, de a bizton-
ság érdekében érdemes alaposan 
megvizsgálni, hogy milyen, vállalati 
környezetben is mûködô rendszert
használjunk. Zárt környezetben viszont
elképzelhetônek tartja az említettek 
alkalmazását is.

A Navigator nem javasolja ezeknek a
programoknak az üzleti célú használa-
tát, mivel a minôség sem garantálható

A Skype egy peer-to-peer IP-telefon
(VoIP) hálózat. A peer-to-peer vagy P2P
paradigma lényege, hogy az informati-
kai hálózat végpontjai közvetlenül egy-
mással kommunikálnak, központi, ki-
tüntetett csomópont nélkül. A szoftver
létrehozásakor elsôsorban a hangátvi-
telre helyezték a hangsúlyt, azonban 
a program mint azonnali üzenetküldô is
megállja a helyét.

A fejlesztôk célja egy egyszerû, meg-
bízható és barátságos kommunikációs
rendszer létrehozása volt. Ez sikerült, és
bár eleinte az emberek milliói magán-
célra, barátok, ismerôsök, családtagok
felhívására használták, napjainkban
már sok vállalatnál ez az alternatív és in-
gyenes telefonálási lehetôség.

A program minden fontosabb operáci-
ós rendszerre letölthetô, a Windows

alatt futó elsô változat mellett már léte-
zik MAC OS X-re, Linuxra és Pocket PC-re
írt (Windows CE) változat is.

A Skype által nyújtott szolgáltatások:
– felhasználók közötti beszélgetés (IP-

telefon),
– azonnali üzenetek váltása (IM),
– azonnaliüzenet-multichat akár 

50 felhasználó között egyszerre,
– konferenciabeszélgetés legfeljebb 

5 felhasználó között,
– fájlküldési lehetôség,
– videokonferencia (csak a Skype 2.0-s

és annál újabb változatokban).

A központ nélküli kommunikáció



– ezt erôsíti meg a NextiraOne is – a tel-
jesen véletlenszerû minôségromlás/
megszakadás miatt.

Felmerül az a kérdés, hogy van-e ösz-
szefüggés a vállalat mérete és az emlí-
tett programok használhatósága kö-
zött. Kovács szerint nincs, bár kis cégnél
nem látja értelmét. Patkó Attila szerint
ez nemcsak a vállalat méretétôl függ,
hanem a rendelkezésre álló
sávszélességtôl is. Fájlok küldésére al-
kalmas programok használatát azért
nem javasolják, mert ezeket a csatolt
fájlokat nem ellenôrzi víruskeresô szoft-
ver. A chatprogramokat a belsô kom-
munikációt segítô alkalmazásként, kizá-
rólag belsô használatra ajánlják.

Munkaeszköz magáncélra?

Ha túllépünk az internet mint mun-
kaeszköz alkalmazásának veszélyein,
még mindig felmerül, hogy lehet-e
korlátozni a magáncélú böngészést,
olvasgatást.

A Noreg szerint maximálisan, a
Navigator úgy véli, hogy a vállalatnál ér-
vényben lévô – az informatikai rendsze-
rek használatára vonatkozó – szabály-
zat alapján akár teljes mértékben, de az
is elôfordulhat, hogy csak minimálisan.
A NextiraOne arra hívja fel a figyelmet,
hogy az ilyen forgalom jelentôs részét
át lehet terelni munkaidôn kívülre.

Kovács Tamás a tartalomszûrôben lát-
ja a megoldást. Már maga az a tény,
hogy naplózzák, ki milyen mértékben
látogatja a webet, és mennyi idôt tölt
fenn, jelentôs visszatartó erô, de emel-
lett természetesen korlátozni lehet az
elérést a site-ok tiltásával, különbözô
kategóriák felállításával és az azokba
tartozó oldalak tiltásával vagy napi
internethasználati limit bevezetésével.
Ugyanakkor ha valakinek a kreatív mun-
kavégzéshez arra van szüksége, hogy 
1 órát szörfözzön elôtte, akkor lehetnek
olyan munkahelyek és munkakörök,
ahol ez teljesen belefér. Ha azonban va-
laki napi 7 órát webezéssel tölt, az már

kevésbé magyarázható. (Tegyük hozzá:
hacsak nem éppen ez a feladata, mert
például a net a fô információforrása.)

Az internetelérés mindig ún.
proxyszerveren keresztül engedélyezett
– jegyezte meg Patkó Attila –, ahol elôre
definiált csoportos szabálygyûjtemé-
nyek alapján több vagy akár egyetlen
felhasználóra vonatkozóan is be tudják
állítani a korlátozást. Ezt minden eset-
ben a munkaadó határozza meg. Szank-
cióra akkor lehet szükség, amikor a fel-
használó tevékenysége a cég informati-
kai rendszerének biztonságát veszélyez-
teti. A döntéshez segítség lehet, hogy 
a szerver minden eseményt naplóz, így
bármikor visszakereshetô, hogy egy
adott felhasználó az IP-címérôl mikor
milyen oldalakat tekintett meg, így pon-
tosan mérhetô a hálózati forgalom.
Visszamenôleg is megállapítható, hogy
egy adott munkatárs mennyi idôt töl-
tött magánjellegû böngészéssel, és en-
nek fényében szintén egyedi szankció-
kat vezethetnek be.
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Bánffy Miklós is idôkorlátozást és tar-
talomszûrést javasolna. Például bizo-
nyos felhasználóknál, akiknek a hírolva-
sás nem szükséges a munkájukhoz, az
ilyen jellegû tartalmakhoz történô hoz-
záférést például napi fél órára lehet kor-
látozni.

Munkajog és informatika

Novák Tamás azzal kommentálta az
elhangzottakat, hogy meglehetôsen
összetett jogi és mûszaki (informatikai)
problémával állunk szemben.

Jogászként az elsô problémára kereste
a választ. Mint említette, ezt a munkál-
tatók és munkavállalók alapvetô jogvi-
szonyait szabályozó – egyébként 1992-
ben megalkotott és persze azóta sok-
szor módosított – törvény rendezi. Ez 
a jogszabály azonban logikusan csak
megfelelôen magas szintû absztrakció-
val szabályozza ezeket a kérdéseket. 
Például ilyen – közhelyesnek tûnô, ám
fontos – kitételek szerepelnek benne: 
a munkavállaló köteles a munkaidejét
munkával tölteni, a munkavállaló köte-
les a munkáját az elvárható szakérte-
lemmel és gondossággal, a munkájára
vonatkozó szabályok, elôírások és utasí-
tások szerint végezni, a munkavállaló
köteles a munkát a munkáltató utasítá-
sa szerint ellátni.

Ezek is azt erôsítik meg, hogy nagyon
fontos a munkaszerzôdés, illetve 
a különbözô belsô utasítások szerepe.
Ezen belül igen nagy jelentôsséggel bír
egy vállalaton belüli informatikai rend-
szer használatára vonatkozó belsô sza-
bályozás, annak megismertetése 
a munkavállalóval és számon kérése.
Ezen kötelmek megszegése ugyanis 
a vállalatok informatikai biztonságát
veszélyezteti, egyrészt a különbözô
kártevôk (férgek, vírusok) behatolása

okán, másrészt az üzleti titkok köny-
nyebb megszerezhetôsége révén.

A másik ugyanilyen fontos terület 
a munkaidô védelmének kérdése, 
vagyis az, hogy a munkavállaló ne feles-
leges chateléssel, szörfözéssel töltse az
idejét. Ezen kötelmek precíz megfogal-
mazása alapot teremthet arra, hogy a
munkavállalóval szemben szankciókat
lehessen alkalmazni, illetôleg az így 
bekövetkezett károkozása esetén 
a kártérítés keretei is tágulhatnak.
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aktuális {} mobil világ

A chatprogramok vagy azonnali
üzenetküldôk olyan számítógépes alkal-
mazások, amelyek segítségével azonnali
szöveges kommunikációt lehet létesíte-
ni két vagy több ember között hálóza-
ton, például az interneten keresztül.

Az azonnali üzenetküldô alkalmazás
olyan ügyfélprogram, amely egy azon-
nali üzenetküldô szolgáltatáshoz csatla-
kozik. Az azonnali üzenetek váltása
alapvetôen abban különbözik az e-
mailtôl, hogy a beszélgetés valós idôben
folyik. Ezenkívül a legtöbb szolgáltatás

megjeleníti a felhasználók elérhetôségi
állapotát, például hogy egy partner ép-
pen aktívan használja-e a számítógépet.
Általánosságban az összes
beszélgetôpartner látja a szöveget a be-
gépelés után (soronként), így az efféle
kommunikáció inkább hasonlít valami-
lyen telefonbeszélgetéshez, semmint le-
velezéshez. Némely azonnali
üzenetküldô program képes „Nincs a
gépnél” üzenetet is küldeni, amely meg-
felel a telefonos üzenetrögzítônek.

A publikus, interneten hozzáférhetô,

legnépszerûbb azonnali üzenetküldô
szolgáltatások közé tartozik az MSN
Messenger, az AOL Instant Messenger, 
a Yahoo! Messenger, a .NET Messenger
Service és az ICQ. Ezek a szolgáltatások
sok ötletet vettek át a régebbi (és még
mindig népszerû) csevegômédiumtól,
az IRC-tôl (Internet Relay Chat).

Az azonnali üzenetküldés párhuzamo-
san több helyen is kifejlôdött, és mind-
egyik alkalmazásnak külön protokollja
van. Ez sok felhasználót arra vezet, hogy
több azonnali üzenetküldô alkalmazást
futtasson egyszerre, hogy több hálóza-
ton is elérhetô legyen.

A chatprogramok
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Tavaly ôsszel az ERP-piac kkv-ket érintô, globális szintû változásairól
készítettünk összeállítást. Mostani cikkünkben az utóbbi 2-3 év ittho-
ni történéseit tekintjük át, ha nem is teljes, de vélhetôen jellemzô 
képet adva a konszolidáció magyarországi hatásairól, a kkv-piacon 
a bevezetések irányába tett lépésekrôl, illetve a programok
legjellemzôbb változásairól. Külön cikkben térünk ki az egyes megol-
dásokra „felesküdött” ügyfelek összetétele, a rendszerfrissítési és 
-bôvítési szokások, illetve igények alakulására, valamint a mûködte-
tés, illetve az ezzel szoros összefüggésben lévô oktatás meglehetôsen
ellentmondásos kérdéseire.

FEKETE GIZELLA

A kkv-piacért vívott egyre több szereplôs küzdelem – amely-

ben a nagyok fölénye nehezen megkérdôjelezhetô – a hazai

porondon az európai és amerikai léptékek, valamint az itthoni

vállalatméretek különbözôsége miatt ma még többesélyes.

Persze inog a talaj a hazai fejlesztôk, illetve a nemzetközi po-

rond mellékszereplôi alatt, de a felvásárlásokkal mind hatal-

masabbra duzzadók helyzete sem egyértelmûen rózsás. 

A nagyvállalatoknak készült rendszerek kkv-változatai a nem-

zetközi szintéren többé-kevésbé megállták a helyüket, a ma-

gyarországi cégméretek azonban sok esetben kifogtak rajtuk,

így a minimalizált tanácsadói óraszámmal való bevezetési

ígéretek mind gyakrabban sérülnek. Ez egyrészt újabb manô-

verekre készteti a hazai képviselôket, másrészt a klasszikus

kkv-piac szereplôi is versenyben maradnak. Ha nem is közvet-

lenül a jelen gondja, de nagy falat lehet a felvásárlásokkal há-

zon belülre került rendszerek „konszolidációja”, a támogatáso-

kat is beleértve.

A nagyvállalatok a megvásárolható tudás, a meglévô készsé-

gek, a szélesebb tájékozódási lehetôségek stb. következtében

kevésbé sérülékenyek. A gazdaság erejének titulált kkv-k azon-

ban kiszolgáltatottabbak, a szállítók elvárható, de nem mindig

mûködô jóindulatára, az internet révén is bôvülô információk-

ra, a piaci tapasztalatokra és a szakmédiára támaszkodva pró-

bálnak jól választani az elsô ránézésre hasonlónak tûnô lehe-

tôségek közül. Hogy mivel találják szembe magukat a piacon,

és hogyan viszonyulnak a versenyképesség egyik feltételeként

emlegetett elektronizációhoz – nevezetesen az ERP-

rendszerekhez –, az összeállításban erre is keressük a választ.

SZÛK, BÔ, 
PONT JÓ...

Kkv-piaci szabás-varrás

üzlet {} vállalatirányítás
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A középvállalatok felsô harmadá-
ba tartozó cégeknél egyre kevésbé van
ellenérzés az integrált vállalatirányítási
rendszerek bevezetésével szemben. Ma
már – versenyben maradásuk feltétele-
ként értékelve az automatizációt – in-
kább a bevezetés és mûködtetés kocká-
zati tényezôinek minimalizálására 
törekszenek.

Az IFS Applications célcsoportjába tar-
tozó vállalatok többsége – egy-egy ha-
sonló megoldást használó ellátási lánc
tagjaként – tisztában van a bevezetés
vagy bôvítés szükségességével, ismeri az
üzemeltetéssel szembeni elvárásokat, az
upgrade elônyeit, s látja az esetleges
gondokat is. A saját bôrén tapasztalja,
hogy az információmenedzsment ezen
foka nélkül ma már gyakorlatilag lehe-
tetlen a partnerek által kívánt mennyi-

ségben és minôségben adatokat, kimu-
tatásokat elôállítani, a minôség-
biztosítási kritériumoknak megfelelni.
Más esetben egy új üzlet feltételeként je-
lenik meg a belsô folyamatok ISO szerinti
– legmegfelelôbben egy ERP-n keresztül
prezentálható – mûködtetésének igénye.
Nem utolsó szempont a bevezetés mel-
letti döntésnél, hogy egy nemzetközileg
elismert rendszer üzemeltetése a vállala-
ti kultúrának is fokmérôje. A középválla-
latoknál ez utóbbi egyfajta vízválasztó,
mert a bevezetésbe belefáradva jelentôs
hányaduknak a mûködtetésre már nem
marad energiája.

Aggályok és bizalom

A nyolcvanon felüli bevezetésszámon
túl lévô, legeredményesebb Microsoft

Dynamics AX és NAV (korábban Axapta
és Navision) partner, az XAPT Hungary
Kft. kereskedôinek tapasztalatai szerint
új jelenség a félelem a projektköltségek
túllépésétôl. A költség mindig az ERP-
bevezetések érzékeny pontja volt, ám 
a túllépés eshetôségének központi kér-
déssé válása az üzletkötési fázisban
nem megszokott. A cég adottságainak
és igényeinek minél pontosabb feltérké-
pezésével járó, „bombabiztos” kalkulá-
ció a szerzôdéskötés elôtt a szállítóra és
a vevôre egyaránt pluszterhet ró. A pro-
jekt indulását megelôzôen a pontos ki-
adások ismeretének igényét Szücs Orso-

lya, az Epicor kelet-európai regionális
igazgatója is említi. „Ugyanakkor a be-
vezetés idejére s így a költségére kiható,
a napi munkamenet szempontjából
szintén fontos erôforrás-rendelkezésre-

Irányok és ellentmondások
A hazai kkv-piac reakciója a konszolidációra, az ERP-rendszereken végrehajtott változtatásokra és a bôvülô funkció-

kínálatra a piac összetételéhez hasonlóan meglehetôsen vegyes, mégis alapvetôen két részre osztható. Nagyobb há-

nyaduk a fentiek egyikérôl sem vesz tudomást, míg a kkv-k felsô harmadába tartozók tudatosan építik be rendszer-

választási szempontjaikba a piaci történések vélhetô és várható hatásait.

üzlet {} vállalatirányítás
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üzlet {} vállalatirányítás

állásra jóval kisebb figyelmet fordítanak
a cégek. Így a szállító felelôsége és egy-
ben érdeke is figyelmeztetni ügyfeleit 
a fenti összefüggésekre.”

A bevezetés után a feléjük irányuló fi-
gyelem lanyhulásától tartanak legin-
kább a cégek, de a piaci történések
követôi a gyártó és a szállító piaci hely-
zetének hosszú távú biztonságosságát
is kockázati tényezôként értékelik, teszi
hozzá a régió vezetôje.

Molnár Attila, a HostLogic ERP-
üzletágának igazgatója a középvezetôk
tartózkodó magatartását említi. A rend
eddigi „ôreiként”, magukat érzik az át-
láthatóvá váló mûködés legnagyobb
vesztesének, míg a felsô vezetôk, az
okot ritkán támasztva alá racionális 
számításokkal, ma már inkább ERP-
pártiak. Még inkább azzá válhatnak, ha
a zökkenômentes mûködtetés egyik fel-
tételeként a rendszerhez értô informa-
tikus helyett (esetleg azzal együtt) az
ügyféllel közös nyelvet beszélô tanács-
adó a bevezetô. A bevezetés óraszáma
és ezzel együtt költsége a tanácsadók
felkészültségének és tapasztalatának
függvénye.

Bitter Tibor, az S&T SSA-üzletág-
vezetôje szerint ma elsôsorban az ag-
gasztja a cégeket, hogy a bevezetett
applikáció képes-e a mûködtetés teljes
ideje alatt komfortos üzletvitelt garan-
tálni, és hosszú távon is összhangban
tartható-e az üzleti folyamatok alakulá-
sa az idôvel szintén változó program-
szerkezettel.

A félelmek eloszlatásának hatékonysá-
ga a tanácsadók felkészültségének is
függvénye: képesek-e felfedni a valós üz-
leti problémát, és arra a rendszerben vá-
laszt találni. Ezért a tanácsadók közül ma
azok a favorizáltak, akik a felhasználói ol-
dalon edzôdtek, s az üzlettel és az infor-
matikával egyaránt hangot találnak.

Kornis György, a már több mint tíz éve
ezen a piacon tevékenykedô
fejlesztôcég, a Számadó ügyvezetôje jól
ismeri a kkv-k alsó harmadába tartozók
reakcióját. Tapasztalata szerint nekik a
leghiányosabb az informatikával s még
inkább az ERP-vel kapcsolatos tudásuk.
Ez a dobozos szoftverek befogadásának
szintjén álló szegmens 2-3 napos instal-

lálásban gondolkodik, és a 3-9 hónapos
– s ennek megfelelô költségvonzatú –
projektek hallatán nemcsak
meglepôdik, de meg is ijed. Nehezen ér-
ti meg, hogy a különbözô tevékenységû
vállalatok eltérô igényei már nem
elégíthetôk ki „dobozból”, így nemcsak
a bevezetés elôtt felvetôdô ügyvitel-
szervezési feladatoktól zárkózik el, de 
a tanácsadás fontosságát sem látja be.

Konszolidáció – csak pozitívan!

Azt gondolhatnánk, hogy az elektroni-
kus rendszerek, így az ERP-k piacán is
zajló konszolidáció megbolygatja, elbi-
zonytalanítja a potenciális ügyfeleket,
ám a gyakorlat ezt csak kismértékben
igazolja. A hazai kkv-piacra nem
jellemzô a jövô biztonságának feszege-
tése, de gyakran a szállítók sem látják
még a felvásárlások lecsapódó hozadé-
kát, többnyire pozitívan élik meg, s opti-
mizmusukat igyekeznek meglévô és
jövôbeni ügyfeleikre is átvinni.

A legutóbbi nagyobb felvásárlásban 
a vevô szerepét betöltô Infor Global
Solutions hazai disztribútora, a Corvex
kereskedelmi igazgatója, Kovács Lajos

szerint a felvásárlások növelik a
jövôbiztonságot. „Mára egyértelmûvé
vált, hogy bizonyos cégméret alatt sem
funkcionálisan, sem technológiailag
nem lehet utánamenni az igényeknek.
A megoldás hosszú távú fenntartását
csak a felvásárlásokkal létrejövô, kellô
számú ügyfelet és megfelelô földrajzi
elterjedtséget garantáló konszernek te-
remthetik meg.” A német piacot is jól
ismerô Kovács Lajos szerint idehaza en-
nek még nincs nyoma, de Európában
már erôteljesen érzôdik a felvásárlások-
kal megnövelt, a jövô biztonságát ga-
rantáló stabilitás új ügyfeleket vonzó
ereje. A konszernek közötti versenyt pe-
dig a szolgáltatásorientált architektú-
ráknak komoly szerepet szánó termék-
konszolidációk sikere döntheti el.

Az amerikai székhelyû SSA a BPCS és 
a BaaN termékeire építi
termékportfólióját. A két rendszer új
verziói SSA LX (korábban BPCS) és SSA
LN (BaaN) néven a magyar piacon is is-
mertek. Az elôbbit a Szintézis, az utób-

bit az S&T Magyarország gondozza. Az
S&T így tapasztalatból ismeri a konszo-
lidáció piaci hatásait, amelyek közül ed-
dig a támogatási szolgáltatás és a
szerzôdésmegújítás ügyfél- és szállító-
oldali komfortos kezelése bizonyult 
a legnehezebbnek, de mára ezt is meg-
oldották. Bitter Tibor, a cég ERP-
üzletágának vezetôje kihangsúlyozza,
hogy az SSA Global a termékek minden
verziójára standard támogatási szolgál-
tatásokat biztosít – amíg csak egy ügy-
fél is használja azokat.

A hazai piacra általánosan jellemzô,
hogy mivel a felvásárolt cégek rendsze-
reit üzemeltetôknél lévô verziók még ki-
elégítik az igényeket, és a támogatásuk-
kal sincs hiba, tulajdonosaik nem foglal-
koznak a jövôben esedékes verzió- vagy
rendszercserék esetleges viszontagsá-
gaival. A gyártók számára ez hagy némi
„laufot”, amely alatt a több felvásárlás-
sal is portfóliót bôvítô piaci szereplôk
(pl. PeopleSoft, JD Edwards, Siebel) évti-
zedet felölelô támogatási és fejlesztési
stratégia felvázolásával igyekeznek a bi-
zonytalanságot eloszlatni, az ügyfélván-
dorlást megelôzni.

Kíváncsiak és óvatosak

A megszólalók jelentôs hányadával el-
lentétben dr. Schvarcz Zoltán, az XAPT
ügyvezetô igazgatója a nagyobb piaci
szereplôk (Microsoft, SAP, Oracle stb.)
jövôje kapcsán élénk érdeklôdést ta-
pasztal, kiemelten a magát és piaci kör-
nyezetét hosszú távon szemlélô, straté-
giában gondolkodó szegmensben. Így
rendszerválasztáskor a jövôképnek, va-
lamint a cég és az IT-rendszer együttes
fejlôdési lehetôségének lesz hangsúlyos
szerepe.

Az Epicor hazai leányvállalatának ta-
pasztalatai is hasonlók, de Szücs Orso-
lya a felvásárlások eltérô hatásait is em-
líti. „A Microsoft ERP-piaci meg-
jelenésétôl eltérôen ítéli meg a piac 
a Scala és az Epicor összeolvadását. A
Scala ugyanis egy nálánál tôkeerôsebb,
nagyobb globális jelenléttel bíró, de
profilját tekintve hozzá hasonló cég
portfólióját gazdagítja, s így az ERP –
szorosan kapcsolódó ügyviteli modulok-



kal kiegészülve – továbbra is a vállalat
fókuszában maradt.”

Újdonságok kontra „konzervatív” piac

Az elmúlt két-három évben mélyreha-
tó változáson nem, de néhány funkcio-
nális, kisebb mértékben technológiai
fejlesztésen a kkv-piacra szánt ERP-
rendszerek legtöbbje átesett. Nem rit-
kaság már az applikáció részét képezô
CRM-modul, gyakoriak a webes alapú-
ak, pl. a kereskedelmet, beszerzést, part-
nerkapcsolatot támogatók és az EDI-
kommunikáció irányában érezhetôen
megnôtt igényt is kielégítôk, emellett
gyártónként eltérô fejlesztésekre szin-
tén szépszámú példa akad.

Az IFS Applications Európában nyáron
piacra dobott, Magyarországra a negye-
dik negyedévben érkezô 7-es verziójá-
ban a beágyazott szolgáltatásorientált
architektúra, a teljes mértékû platform-
függetlenség és a webes portálok meg-
jelenítésének lehetôsége a legjelentô-
sebb újdonság. Weiszbart Zsolt, a hazai
leányvállalat ügyvezetô igazgatója sze-
rint a felsoroltak emelték ugyan 
a Gartner- és az AMR-elemzésekben az
IFS ázsióját, de a magyar piacon nem
keltenek majd nagy feltûnést.

Szintén az idei évhez kötôdik az SSA
ERP-termékvonalának zászlóshajója-
ként az elsô negyedévben piacra dobott
SSA LN 6.1-lokalizáció. A technológiai,
funkcionális és szemléleti szempontból
egyaránt megújult termék a magyar pi-
acon a BaaN 5.0 hiányából adódó ûrt is
betölti. Kisebb technológiai változtatá-
sok hatására – például a kezelôpultok
megjelenésével a külsô alkalmazások
felé mutató, standard integrációs, az
Office termékek felé is egyszerû átjár-
hatóságot nyújtó eszközrendszerrel 
– a program felhasználóbarátabb lett.
Funkcionalitásbôvülést többek között
az igények forrásától (projektkezelés,
gyártás stb.) függetlenül a tervezés egé-
szét horizontálisan támogató
Enterprise Planning modul hozott.

A multinacionális vállalatok rendsze-
reihez igazodva – nem kis mértékben
azok szorítására, inkább a verseny-
képesség megôrzése, semmint a piaci

igények kielégítése céljából – CRM-et,
projekt-, valamint dokumentumme-
nedzsment-támogatást, EDI-
kapcsolatkezelést és webes alkalma-
zásokat integráltak a Számadóba. 
Még idén piacra kerül a CRM dobozos
változata is.

Úgyszintén funkcionalitásbôvülést
hozó verzióváltáson ment át 2003-ban
az infor:COM. A raktármenedzsment-
támogatással bôvült új belsô logisztikai
rendszert – ahogy a megerôsödött
automotive és kiemelten a mûanyag-
ipari ágazati megoldásokat is – jól fo-
gadta a piac. A Corvex ügyfeleinek
mintegy kétharmada használja a koráb-
bi partneri együttmûködések helyébe
lépett, részben saját fejlesztésû ügyvite-
li modult, ugyanakkor hazai sajátosság-
ként értékeli Kovács Lajos, hogy a száz
fô alatti cégeknél még ma is elôfordul a
papíron vagy elektronikusan közvetített
adatokkal végzett outsourcing-ügyvitel.
Ma már viszonteladó partnerek és füg-
getlen ISV-k (fejlesztôk) jelentôs számú
vertikális megoldása gazdagítja az
Axapta funkcionalitását, amelynek 4.0-s
verziója névváltással fûszerezve kerül
piacra idén nyáron. A Dynamics AX 4.0
világpremierje Magyarországhoz is
kötôdik. A 2004-tôl Axaptát használó
WizzAir légitársaság a világon az elsôk
között, június elején állt át a 4.0-s verzi-
óra az XAPT Hungary Kft. segítségével,
amely a Microsoft TAP (Technology
Adaption Program) keretében részt vett
a verzió fejlesztésében, tesztelésében és
migrálásában. Az új változatnak a Mic-
rosoft-palettával a korábbinál is szoro-
sabb a kapcsolata és a SharePoint Por-
tállal való integrációja mellett az Active
Directory és a teljes microsoftos bizton-
sági autentikációs rendszer beépülése
is sajátja.

Az iScalát ügyféligény szerint fejlesz-
tett termékként aposztrofálja a gyártó.
Ezért a technológiai és logikai alapok
változatlansága mellett folyamatosan
jelennek meg szervizcsomagok és új
verziók bôvült funkcionalitással. Az
utóbbi években, vezetôi igények alap-
ján, továbbfejlesztették a termékben
már eddig is meglevô üzleti intelligenci-
át, s a most már valós ügyfélkapcsolati

igények kielégítésére a középvállalatok
méretéhez igazodó CRM-modult integ-
ráltak. Mivel mind a meglévô, mind az
új ügyfelek körében tapasztalható az
egy szállító felé történô elmozdulás, 
a fentiek – a beszerzést és értékesítést
támogató modullal karöltve – kedvezô
fogadtatásra találtak a magyar piacon.
Ezenkívül motiváló ereje van a piac és
az informatika szorításának, az infor-
matika, a technológia, a telekommuni-
káció fejlôdése szintén lépéstartásra
készteti a cégvezetôket, s felkelti érdek-
lôdésüket a korábban inkább beviteli 
felületnek tekintett ügyviteli szoftverek
irányába. Azonban ma már elvárják,
hogy bármely eszközre – mobiltelefon,
kéziszámítógép stb. – lekérhetôk legye-
nek a döntéseikhez elengedhetetlen
adatok. „A rendszerek továbbfejlesz-
tésekor az üzleti folyamatok mind na-
gyobb hányadának lefedése mellett
ezen igények kielégítésére is figyelni
kell” – hangsúlyozza Szücs Orsolya.

Kelet-Európa többi országára vonatko-
zóan eltérôek az Epicor tapasztalatai.
„Az átláthatóságot garantáló ERP-hez
fûzôdô viszonyt illetôen a bankrendszer-
ben a korrupció szintjétôl függôen – or-
szágonként eltérô mértékben – a balká-
ni államokban a legrosszabb a helyzet,
de tevékenységi kör és cégméret szerint
is megfigyelhetô eltérés a bevezetéshez
való affinitásban. A lengyeleknél maga-
sabb a telepítések aránya, és Romániá-
ban is kedvezô változást érzékelünk, míg
Horvátországban a jól fejlôdô gazdaság
ellenére sincs ennek megfelelô, pozitív
irányú elmozdulás.”

Extra igények, fejlesztések

A multik magyar piacon lévô alkalma-
zásainak jelentôs hányada – a hazai pi-
ac szükségleteinek ismeretében – funk-
cionalitásban „túlajánlja” magát.

Bitter Tibor szerint az üzemelô rend-
szerek funkcionalitásának 40-60 száza-
léka kihasznált, és ez már igen magas
aránynak számít. Ennek ellenére min-
den üzletnek akad enyhe vagy súlyo-
sabb módosításokat igénylô specialitá-
sa. S bár a legtöbb szállító igyekszik ezt
standard eszközökkel kezelni, mégis
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elôfordulnak fejlesztések, egyedi meg-
oldások. Hogy milyen mértékben, az a
program típusának is függvénye. A ma-
gyar elôírásokból eredô kisebb átalakí-
tások a multinacionális termékek ese-
tében gyakorlatilag kivédhetetlenek, és
a külsô rendszerekhez való kapcsolódá-
sok is igényelhetnek kisebb fejlesztése-

ket. A rendszertípussal összefüggésben
a vállalatoknak üzleti modellt kínáló
megoldásoknál ritkább, a cégek meg-
lévô üzleti folyamatait az ésszerûség
határain belül rugalmasan követôknél
viszont gyakoribb a fejlesztés útján rea-
lizált igény. Molnár Attila szerint fejlesz-
tésekre az esetek többségében nem 
a szoftver korlátjai, hanem inkább az
ügyféligények miatt kerül sor. A számos
vállalatnál bevált üzleti logika alkalma-
zását elvben elfogadják ugyan a cégek,
a bevezetés során azonban komoly küz-
delem zajlik például a megszokottól
eltérô képernyôfelület vagy kezelési
mód kapcsán – mutat rá az ellentmon-
dásra a HostLogic ERP-üzletágának
vezetôje. A saját SAP-bevezetéseikre 
vonatkozó 2-4 százalék közötti, nem
standard kialakítással megoldott igényt
ugyanakkor biztatónak tartja.

Funkcionális fejlesztések az IFS pro-
jektjeiben is ritkábbak, ügyfeleik inkább
a kényelmi, kezeléssel kapcsolatos, 

a megszokásokat érvényesítô kisebb
változtatásokat forszírozzák. A szeg-
mentált piacon dolgozók rendszereinek
többségére szintén a fentiek igazak. 
A kkv-kre és a diszkrét gyártásra kon-
centráló Corvex által kínált infor:COM
esetében például nemzetközi felméré-
sek bizonyítják, hogy stabilan, saját

funkcionalitással és nem testre szabá-
sokkal, fejlesztésekkel tesz eleget az el-
várásoknak. Csak a vezetôi információs
rendszer használói lépnek fel néha
olyan igényekkel, amelyekre a program-
ban nem találnak kész választ – teszi
hozzá Kovács Lajos.

A Számadó ügyfelei a – pénzüggyel és
könyveléssel ellentétben egyedi logiká-
val mûködô, így kevésbé standardizál-
ható – termelésirányításhoz és rende-
léskezeléshez várnak el a rendszerbe 
integrált egyedi kiegészítéseket igény
szerinti használattal.

A Microsoft fejlesztéseket érintô filo-
zófiája az erre affinitást érzô partnerek
számára a lehetôségek széles spektru-
mát kínálja – a kisebb testre szabások-
tól a komplex megoldásegyüttesekig bô
a választék. Ez utóbbira jó példa a Mic-
rosoft Dynamics AX szerves részeként
az ingatlaniparágat teljes mértékben –
a tervezéstôl a kivitelezésig, az üzemel-
tetésig, a bérbeadásig és a karbantartá-

sig – lefedô, az érdekelt cégcsoport fo-
lyamatainak mindegyikét támogató
megoldásegyüttes. Az üzleti folyama-
tok automatizálása eddig csak a nagy-
vállalatokra volt jellemzô, de most már
esetenként a kkv-szegmensben is
elôtérbe kerül. Így az ERP-nek a front-
office-hoz közelítô Business Process

Managementtel (BPM) való integráció-
ja gyorsítja és hatékonyabbá teszi 
a folyamatokat.

Az egyedi fejlesztést generáló igények
ellenére Szücs Orsolya pozitívumként
említi a fejlesztések elkerülése érdeké-
ben a vállalati ügymenet kisebb változ-
tatására irányuló törekvéseket.

Az említett fejlesztések a problémát
elimináló technológiákat alkalmazva
ma már a legtöbb termék esetében
nem okoznak verzióváltáskor gondot.
Példádul az Axaptánál ezt a rétegelt ob-
jektumtechnológia, a Számadónál az
egypontos fordító garantálja, az SAP-
nál pedig menedzserfejlesztést alkal-
maznak, vagyis az SAP jelzi az átállás
során a külön foglalkozást igénylô fej-
lesztéseket.

A tanácsadók felelôssége is, hogy a ki-
zárólag fejlesztéssel kielégíthetô igé-
nyek még a bevezetés elôtt kiderülje-
nek, hogy azok költség- és idôvonzata
része lehessen a projekttervnek.
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A kkv-szektor cégeinek többsége
– kiemelten az alsó szegmens – saját
üzletvitelérôl sem képes hosszú távon
gondolkodni, annak informatikai tá-
mogatásáról még kevésbé, felületesek
az ilyen irányú, üzleti informatikával
kapcsolatos információi. Így fordulhat
elô, hogy ugyanazon a tenderen a költ-
séget tekintve akár két nagyságrend-
nyi különbséggel „versenyezhetnek” 
a szállítók, nem sok kétséget hagyva,
hogy a költségérzékeny piacon melyi-
kük lesz a nyertes. A megtérülési 
számítás az elsô felhasználóknál a ne-
hezebb. Az elsô rendszereiket az ezred-
forduló környékén bevezetô, most 
csere elôtt álló vállalatok üzemeltetési
tapasztalatokkal a hátuk mögött már
jobb tárgyalópartnerek, érzékenyebbek
a rendszerek és szolgáltatások közötti
tényleges különbségekre.

A bevezetést követôen már létezô, a
továbbfejlesztésre vonatkozó stratégi-
ai jellegû elképzelések viszont a szállí-
tók erôszakos, a referencialistájuk sza-
porítása szempontjából lényegesnek
tartott „bôvítési koncepciója” áldoza-
tául eshetnek. A bölcsebbek azonban
Molnár Attila szerint a szállító kínála-
tát feltérképezve maguk ütemezik 
a bevezetéseket.

Futottak még...

Az ERP-bevezetések nem minden eset-
ben igénylik az informatikai infrastruk-
túra cseréjét vagy bôvítését, de az ügy-
felek ritkán hagyják ki a projektbôl az
implementációs költség mellett
eltörpülô kiadást jelentô, amúgy is ese-
dékes bôvítést, modernizálást. Kiemel-
ten igaz ez a szervercserékre. Mind gya-
koribb, hogy az infrastruktúra-moderni-
zálást összekapcsolják az internettel,

kollaborációval kapcsolatos fejleszté-
sekkel. Az XAPT tapasztalatai szerint
elôtérbe került az üzletmenet-folyto-
nosság és -biztonság garanciájául 
szolgáló, biztonságosan üzemelô infra-
struktúra iránti igény, amit Schvarcz
Zoltán az informatikai beruházások
stratégiai fontosságának elismerése fe-
lé tett jelentôs lépésként értékel.

Néhányan – kiemelten a
humánerôforrás-gondokkal küzdôk – 
a HostLogic portfóliójában alternatíva-
ként szereplô hostingszolgáltatással is
élnek. Ez a hardver elégtelen mûködése
miatt gyakori rendszerproblémával
küszködô ügyfeleknél gyakori választás.

A technológiai váltás azonban nem
ennek a szintnek a sajátja, így csak 
néhány elkötelezett rendszergazda 
harcolja ki Microsoft-alapok helyett
Linuxra épülô, például Oracle-megoldás
bevezetését.

Az ügyfelek összetétele és igényei

Az általános célú programoknál az
utóbbi két-három évben tevékenységi
kör vonatkozásában kevésbé változott
az ügyfélösszetétel, ezt inkább a gyár-
tás-, illetve szolgáltatásspecifikus meg-
oldásokat kínálók észlelték. Az autóipari
beszállítók körében eddig is kedvezô he-
lyezést elért IFS Applications tovább nö-
velte ügyfélszámban realizálódó elfoga-
dottságát, de mezôgazdasági gépek, 
illetve mûanyag gyártásában érdekelt
cégeknél ugyancsak vezettek be rend-
szert idehaza. Az XAPT Hungary megol-
dásait választók között a nagykereske-
delem, a disztribúció és a kiskereskede-
lem vállalatai mellett a szolgáltató,
fejlesztô és projekt típusú munkákat
végzôk – építôipar, mûszaki fejlesztés és
kivitelezés, gyártás – képviselôi is meg-

jelentek. Így a modulok iránti
érdeklôdés eltolódott a projektkezelést
és szervizszolgáltatást támogatók irá-
nyába, s ebben a szegmensben tagad-
hatatlan elônyt jelent a Microsoft 
Project Serverrel való integráció. A táv-
munkásokat foglalkoztatók és a több
telephelyet üzemeltetôk a web alapú
munkaidô-nyilvántartó funkciót tartal-
mazó modul iránt is érdeklôdnek.

A gyártó cégre specializált kínálat –
valószínûleg a nagy rendszerek gyártói-
nak kkv-piaci megjelenésével összefüg-
gésben – az alacsonyabb felhasználó-
számúak (10–20 user, 50–150 fô) irányá-
ba tolódott. Az általános célú vállalat-
irányítási rendszerek esetében az elsô
bevezetést jellemzô modulösszetételt
és a bôvítéseket illetôen szintén vegyes
a kép. A kkv-k alsó harmadában mére-
tüknél és tevékenységi körüknél fogva
ma is gyakori, hogy csak-egy-egy folya-
mat – kiemelten a számlázás és az egy-
szerû készletnyilvántartás – elektronizá-
lásáig jutnak el a cégek, s csak néhá-
nyuk igényli a funkcióbôvüléssel járó,
integrált változatra való áttérést.

A multinacionális gyártók termékei-
ben megjelenô funkciókínálat sem az
ügyfelek nyomására, hanem sokkal in-
kább a versenyképesség fenntartására
került a Számadó portfóliójába. A kis-
és középvállalatok alsó szegmensét
felölelô ügyfélkörük az új modulok
(CRM, e-business stb.) iránt alig mutat
érdeklôdést, ugyanakkor verzióváltá-
sokkor kedvezôen fogadja az új válto-
zatokba beépülô új tudást. A középvál-
lalati kategóriába esôk bôvítési igényei-
nek anyagi lehetôségeik szabnak 
határt. Kornis György szerint mindkét
említett cégméret a GVOP-pályázatok-
nak is mostohagyereke, így egyedül az
esetleges hazai támogatásokban bízva

Szokásjog és kényszer
A kkv-szegmensben ritkák a stratégián alapuló bevezetések, fôként a 10–20 felhasználós cégek esetében, a bevezeté-

sek idôpontját és tartalmát szinte kizárólag a megváltozott környezet diktálja. Hosszú távon ugyan felmerül az ERP

szükségességének gondolata, ám a megvalósítás már ad hoc módon, a versenyhelyzet, a partnerek igényeinek válto-

zása miatt, nem pedig meghatározott idôben és módon történik.
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bôvíthetnék kedvezményes módon
rendszereik funkcionalitását, s marad-
hatnának piacon.

A Corvex által kínált megoldást
bevezetô vállalatok 80 százaléka
bôvítette már – a felhasználószám-nö-
vekedést is beleértve – rendszerét. Ezt
nem elsôsorban az internetes üzletvitel
lehetôsége, inkább az európai partne-

rek felôl érkezô nyomás hatására, az
EDI-n keresztüli kapcsolattartás szüksé-
ge gerjesztette. A funkcionális bôvítések
között – az ügyviteli modul cseréjén 
túl – ma a raktárkezelést is tartalmazó
logisztikai modul iránt legnagyobb az
érdeklôdés. Kovács Lajos mintegy 
kuriózumként az elektronikus beszerzés

iránt megjelenô igényt is említi.
Az elmúlt években az XAPT ügyfelei-

nek több mint fele fejlesztette,
bôvítette tovább rendszereit. Tudato-
san, stratégiára építve elsôsorban a ha-
zai tulajdonú nagykereskedôk és disztri-
bútorok terveznek rendszerbôvítéssel
járó telephelybôvítést, illetve külföldi
terjeszkedést.

Többeknél az alapfolyamatok évek-
kel korábbi elektronizációja után most
érett meg a helyzet olyan hozzáadott
értékek realizálására, mint a web ala-
pú kereskedelmi megoldások, az üzleti
intelligencia vagy a szintén ide sorolt
BPMS (üzletifolyamat-menedzsment,
dokumentumkezelés, workflow stb.).

A HR-tevékenységek támogatása
Schvarcz Zoltán szerint azonban nem
ennek a szegmensnek a sajátja, de ki-
vétel persze akad. Tanácsadók segít-
ségével behatárolva a mûködtetés so-
rán felmerülô hiányérzet okát, a
HostLogic ügyfélkörében a CRM- és
B2B-funkciók iránt mutatkozik élén-
kebb érdeklôdés.

Mûködtetéstámogatás

Mivel a szoftverek folyamatos és
zökkenômentes mûködtetésével mond-
ható csak eredményesnek a bevezetés,
az ennek érdekében nyújtott szolgálta-
tás minôsége a szállító és az ügyfél szá-
mára egyaránt fontos. A szállítók által
kínált támogatások sokrétûek, igénybe-
vételük ellen nem berzenkednek a rend-
szer használói. Ugyanakkor az üzemel-
tetés megszervezésére és felügyeletére
– kiemelten a kkv-k alsó harmadában –
már kevésbé fordítanak gondot, a rend-
szerhasználat során felmerülô „hibák”
egy része innen ered. A Corvex felhasz-
nálóinál a legtöbb gondot az adatrögzí-
tési fegyelem hiánya okozza. „A beveze-
tést követôen sem lankadhat a me-
nedzsment figyelme” – emeli ki Kovács
Lajos. „Az elért aktualitás fenntartására,
a felhasználási célhoz megfelelô adatok
rendszerbe vitelére tudatosan kell töre-
kedni. A folyamatok szempontjából a
gyártás, a logisztikai vagy a finomterve-
zés is az inputadatok függvénye, így
ezek hiánya vagy hibás volta komoly
terhet ró az adott terület dolgozóira. Az
egymás munkájáért érzett felelôsség
hiánya arra utal, hogy a vállalati kultúra
nem alkalmazkodott még a rendszerrel
való együttélés mikéntjéhez, ami végsô
soron ellenérzést ébreszthet a rendszer-
használattal szemben.”

A HostLogic az üzemeltetés szempont-
jából a humánerôforrás kérdését érzi
kritikusnak, a cégek emiatt kényszerül-
nek felmerülô problémáik megoldása
érdekében tanácsadói díjak kifizetésére.

A szolgáltatáscsomagok gyakorlatilag
mindegyikének része a törvényi változá-
sokat is követô szoftverfrissítés, a tele-
fonos ügyfélszolgálat – az Epicornál ki-
sebb problémák esetén a hotline a leg-
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gyakrabban igénybe vett szolgáltatás –,
de a felsoroltakon túl a csomagok tar-
talma már különbözô. A Számadó elsô
féléves ügyfélszolgálati díja a bevezetés
árának része, s csak ezt követôen köt tá-
mogatási szerzôdést. A minden rend-
szerhasználó által megkötött karban-
tartási szerzôdésen túl az IFS ügyfelei
hibaelhárítási és egyedi szolgáltatási
szerzôdésre is igényt tart-
hatnak. Az XAPT-tal
szerzôdô vállalatoknak az
éles indulás után SLA alapú
támogatási szerzôdések ga-
rantálják a Dynamics AX és
NAV rendszerek biztonságos
mûködtetését. A szoftver be-
vezetésén túl hardver-inf-
rastruktúrát is szállítva az
SLA kiterjedhet a teljes rend-
szerre. Távoli rendszer-, illet-
ve alkalmazásfelügyelet,
rendszeres, kiterjedt tanács-
adás, hotline, illetve inci-
denskezelés ugyancsak a
szolgáltatáscsomag része.

Oktatási anomáliák

Az oktatás a mai napig kar-
dinális kérdés, így végezetül
érdemes kitérni rá. Mikéntje
szállítónként eltérô, de az ügyfelek hoz-
záállását illetôen közel azonosak a ta-
pasztalatok. Ma is az oktatás megkurtí-
tásával vagy mellôzésével szeretnének
– fôként a kkv-szegmens alsó hányadá-
nak cégei – költséget csökkenteni, 
s a késôbbi üzemeltetés során az okta-
táson való részvétel minôsége is okoz
károkat.

A teljes állomány vagy a kulcsfelhasz-
nálók oktatása létszám kérdése. A
10–20 felhasználós cégeknél ez utóbbi-
ra nincs szükség, ott szinte kizárólag 
a cégspecifikus, saját adatokkal, testre
szabott, paraméterezett rendszeren
történô, egyedi oktatás az elfogadott,
így a Corvex ezt a szegmenst képviselô
felhasználói ezt kapják. Szintén itt 
tapasztalt igényt kielégítve ügyfél-
specifikus kézikönyvek összeállításához
alkalmas technológiai környezetet is 
teremtettek.

Kornis György ügyfeleinek például a
szoftverkezelésnél sokkal jobban meg-
gyûlik a bajuk a némileg megváltozott
üzleti logikák elsajátításával, a régi ruti-
nok levetkezésével. A ritkábban elôfor-
duló eseményekkel – évzárás, évnyitás
stb. – kapcsolatos teendôk vagy 
a helyesbítô számlák, jóváírások elô-
állításának rutinná válása nehézkesebb.

Az elsô bevezetésnél nehezen elfoga-
dott oktatás fontosságát frissítéskor,
rendszerbôvítéskor már kevésbé
kérdôjelezik meg a felhasználók. Az
iScalát használók körében Szücs Orso-
lya szintén ezt tapasztalja. „Ráérezve 
a tudástranszfer lényegére, ilyenkor
már az újdonságok bemutatására 
s a késôbbi frissítô tréningekre is igényt
tartanak. Ugyanis a bevezetés költségé-
nek jelentôs hányadát a tanácsadói
költség teszi ki, s az oktatások alatti mi-
nél nagyobb tudáshányad elsajátítása
megtérülhet a késôbbi tanácsadói óra-
szám, vagyis az üzemeltetés költségei-
nek csökkenésével.”

A HostLogic, megelôzve a résztvevôk
cserélgetését, kimaradását, az oktatás
megkezdésekor hallgatói listát kér
ügyfeleitôl. „A végiggondolt oktatásba
befektetett költség meghozza eredmé-
nyét, míg ellenkezô esetben valóban

ablakon kidobott pénz” – teszi hozzá
Molnár Attila.

Az IFS az alapoktatásokon túl, igény
esetén háromhavonta, nyitott oktatási
formában pl. rendszergazdaképzést
nyújt. Bár rendszerük része az e-
learning modul, mivel annak metodiká-
ja ma még a dolgozók számára idegen,
az új belépôket is szupportcsapatuk,

esetenként a kulcsfelhasználók oktat-
ják. A csapat a karbantartási szerzôdés
keretében félévente minden ügyféllel
személyes találkozáson beszéli meg az
eltelt idôszak jelentôsebb történéseit, 
a felmerülô hibákat s azok késôbbi elke-
rülésének lehetôségeit.

Konklúzió

Több mint egy évtizede barátkoznak 
a hazai vállalkozások az integrált rend-
szerek gyönyöreivel és gyötrelmeivel. 
A nagyvállalatok többsége – fejlesztett
vagy vásárolt alkalmazásokkal – már túl
van az elsô bevezetések sokkján, s ta-
pasztalataira támaszkodva, nem pedig
szállítói nyomásra dönt az esedékes
cserérôl. A kkv-szektor azonban még ki-
szolgáltatott. Korábbi, jelenlegi és soron
következô összeállításaink nekik kíván-
nak segíteni.
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Az erôforrás-kihelyezés klasszikus
formáit (portaügyelet, takarítás

stb.) vagy például a nyomtatási és köny-
velési szolgáltatást elôszeretettel igény-
be vevô hazai cégek, intézmények az
amúgy házon belül gyakran nyûgnek
érzett, pazarlóan üzemeltetett és az
eszközöket tekintve technológiailag, 
a munkatársak szintjén pedig szakérte-
lemben elmaradott informatikai részle-
gükhöz körömszakadtukig ragaszkod-
nak. Az elemzôk szinte minden évben 
a következô esztendôt prognosztizálják
úgy, hogy akkor történik meg az IT-
outsourcingpiac élénkülése, s „bár egy-
re összetettebb a szolgáltatáskínálat,
mégsem történt évek óta látványos át-
törés, legalábbis a nagyobb lélegzetû
dealek tekintetében”. Az idézet lapunk
másfél évvel korábbi, a témával is fog-
lalkozó számából való, de a helyzet szin-
te változatlan. 

A hazai cégek mindössze 5-10 százalé-
ka használja a klasszikus
tevékenységkihelyezési modellt. Ritkán
jön létre az outsourcing tudatosan, jól
meghatározott változási folyamat ré-
szeként. Az itthoni cégek a külföldi,
esetleg multinacionális anyavállalat

nyomására, általában felsôbb utasítás-
ra, iránymutatás és fogalmi tisztázás
nélkül kényszerülnek, vagy a szakiroda-
lom által gerjesztett divatnak engedve
ugranak fejest a kihelyezésbe, ám
mindkét késztetés magában hordozza a
projekt kudarcát, ami az iparág egészét
veszélyezteti. Vagyis ilyen indíttatású
dealekben nem szabadna a szolgáltató-
nak üzletet látnia, egy „döcögô” piacon
azonban kevés szolgáltató mond bár-
mire is nemet. Még akkor is, ha épp 
a dealek idôtartama miatt kölcsönös 
bizalmon alapuló együttmûködésrôl,
szolgáltatásról van szó, amit nem kifize-
tôdô teljesíthetetlen projektet elvállalva
eljátszani. 

Hasonló tapasztalatok is hozzájárul-
hattak, hogy az idei CIO Fórum
outsourcingról szóló kerekasztal-beszél-
getése a hallgatóságban és a moderá-
torban, a CEU tanárában, dr. Bôgel

Györgyben is kérdést ébresztett: vajon a
magyar gazdaság specialitásai teszik-e
kihelyezésellenessé a hazai vállalatokat,
ez lehet-e az oka, hogy egyesek szerint 
a magyar outsourcing-piac fejlôdése
még azelôtt kifulladt, hogy kibontakoz-
hatott volna?

Hogy a közigazgatási reformon belül
meghirdetett kormányzati szolgáltató-
központ(ok) kialakítása és mûködtetése
– siker esetén – változtathat-e az emlí-
tett hozzáálláson, s hogy a szaporodó,
de ma még elsôsorban külföldi ügyfe-
lekkel szerzôdött regionális
szolgáltatóközpontoknak lesz-e elég
vonzerejük a felkészült hazai cégeket
ügyfélként magukhoz szippantani, az
még a jövô zenéje. De reménykedni a te-
vékenységidegen IT hatékonyabb és biz-
tonságosabb, netán olcsóbb mûködte-
tésében – ez nem tiltható meg senkinek.

Összeállításunk három cikkében a pi-
ackutató cégek elôrejelzései alapján az
offshore IT-outsourcing jövôjét kutatva
keressük ezen a piacon az európai or-
szágok, köztük hazánk szerepét. Az IT-
kihelyezés típusait is felelevenítve átte-
kintjük az elmúlt idôszak eseményeit és
az egyre-másra hazánkba települô
szolgáltatóközpontok körüli történése-
ket. Végezetül a közigazgatásban a té-
ma kapcsán várható változás hatásaira,
szolgáltatóoldali fogadtatására és 
a szolgáltatóknak a potenciális közigaz-
gatási projektek reményében tett lépé-
seire térünk ki.

Messze jár az igazságtól, aki Magyarországon sikerágazatnak tartja az IT-outsourcingot. A vállalatok méretétôl

függôen a delaek száma és tartalma egyaránt eltérô. Az IT-eszközök, -tevékenységek és -munkatársak teljes vagy

részbeni kihelyezésében vannak – pl. a helpdesk, illetve nagyvállalatoknál a rendszerfelügyelet kapcsán – részsikerek,

ám még mindig nem történt meg a lassan már egy évtizede várt áttörés.

FEKETE GIZELLA
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A KÖZELSÉG VARÁZSA
– A TÁVOLSÁG VONZÁSA
A KÖZELSÉG VARÁZSA
– A TÁVOLSÁG VONZÁSA
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Az informatikai alkalmazások, kör-
nyezetük és az általuk támogatott fo-
lyamatok szabványosodásával mind
egyszerûbbé válik a megoldások, a szak-
értôk földrészek közötti, illetve azokon
belüli mozgatása, vagyis a szabványosí-
tás együtt halad a globalizálódással és

az informatikai piac konszolidálódásá-
val. Folytatódnak a felvásárlások – egyes
elôrejelzések szerint addig, amíg csak
néhány nagy szolgáltató marad –, de
mert a megfelelô szolgáltatási színvo-
nal megtartása érdekében továbbra is
fontos a helyi tudás, a helyi szakérte-

lem, a konkrét körülmények ismerete,
azoknak a helyi cégeket is érinteniük kell.
Hogy Földünk mely országában érzik jól
magukat a nagyok, arról többek között 
a Gartner jelentései tájékoztatnak. 

Az IT-piaci elôrejelzések amerikai
nagyágyúja a növekvô aktivitású

Morfondírozók és 
masírozók
Egy áprilisban napvilágot látott, 2005-ös eredmények alapján készült Datamonitoring-tanulmány szerint az 50 leg-

nagyobb IT-szolgáltató által produkált 262 milliárd dolláros árbevétel a teljes piac 8 százaléka ellenében mindössze

1,9 százalékos növekedést mutatott. A felmérés szerint az ügyfelek a számukra árelônyt jelentô kihelyezési igénnyel

szívesebben fordulnak kisebb cégekhez. Az árnyomás követésére képtelen nagy szolgáltatók a Datamonitor szerint

egyesülésekkel, felvásárlásokkal javíthatnak a helyzetükön. Láthatók ilyen irányú törekvések a piacon, akár ennek is

betudhatók a gombamód szaporodó – szerencsére hazánkba is elôszeretettel települô – szolgáltatóközpontok, de az

offshore outsourcing is.

üzlet {} outsourcing



offshore outsourcingról kiadott idei elô-
rejelzésében külön foglalkozik az ázsiai
és az európai piaccal. Az angol székhe-
lyû cégek által a német és a skandináv
igényekkel karöltve gerjesztett növeke-
dés éves üteme – az amerikai igények
30 százalékával szemben – akár az 50
százalékot is elérheti. Az offshore
outsourcing piaca együtt nô az erre 
a szolgáltatásra igényt tartó cégek szá-
mával, ez utóbbi 13-ról indulva két év
alatt elérheti a 20 százalékot. 

Európai vonzalmak

Az európai cégek legszívesebben In-
diába és Kínába helyeznek ki IT-
erôforrást. Bár Kína ma már komoly
versenytársa Indiának, Európa – elsô-
sorban az angol mellett más nyelvek
ismeretének alacsony foka, a megfele-
lô kvalifikációjú munkaerô és a globá-
lis szolgáltatásokban való kellô ta-
pasztalat hiánya miatt – kevésbé nyi-
tott az ázsiai nagyhatalom irányába.
Vagyis a Gartner szakértôi szerint az
offshore-potenciált keresô európai cé-
gek számára még mindig elsôsorban
Európa, ezen belül is kiemelten tíz or-
szág vonzó. A régi EU-tagállamok kö-
zül a kihelyezni kívánók szemszögébôl
a legesélyesebb – infrastrukturális
hátterük, politikai és gazdasági stabi-
litásuk, valamint az EU-tagállamok kö-
zötti vízum nélküli átjárás miatt –
Spanyolország, Írország és Észak-Íror-
szág. A munkavállalók iránti ügyfélbi-

zalmi index mindhárom országban
igen magas.

A következô és egyben legnagyobb
csoportba (amíg alacsonyak maradnak
a költségek) a rövid és középtávon jó
eséllyel versenyzô új EU-tagállamokat,
illetve azok közül Csehországot, Ma-
gyarországot, Litvániát, Lengyelorszá-
got és Szlovéniát sorolják a Gartner
elemzôi. Az uniós tagság kapcsán elô-
nyösen változó politikai és gazdasági
stabilitáson túl a közép-európai orszá-
gokat jellemzô kedvezô kulturális szint,
a kiváló technikai adottságok és a jó
nyelvi képességek is mellettük szólnak.
A képzettség szintjén – ahogy a szolgál-
tatásskálán is – van még mit javítani, kí-
nálatuk ma elsôsorban help-deskre, al-
kalmazásfejlesztésre és -támogatásra,
valamint üzleti folyamatokkal kapcsola-
tos munkákra szorítkozik. Az üzleti ké-
pességek elsôsorban a lehetôségeiket 
a helyi piacokon szélesítô, indiai székhe-
lyû cégeknél magasak, ezek személyes
és biztonsági okok miatt késôbb akár 
a székhelyüket is áthelyezhetik az öreg
kontinensre. 

A harmadik csoportba a nem EU-
tagországok közül a rövidesen azzá váló
Romániát, illetve Oroszországot, vala-
mint a többi volt szovjet tagállamot so-
rolják. Az alacsony költségek és a jó
technikai adottságok mellett a román
felsôoktatás kiváló technikai és mérnöki
képzését, illetve az orosz elitegyeteme-
ken tapasztalt kiemelten magas mate-
matikai és tudományos színvonalat

tartják különösen vonzónak. Az említett
két országban az alkalmazásszolgálta-
tásra való képességek dominálnak.

Mivel a vállalatok nem minden eset-
ben találnak meg egy helyen minden
szolgáltatást, a Gartner elemzôi szerint
az offshore leghatásosabban átfogó
forrásstratégia részeként járulhat hozzá
a lehetô legteljesebb lehetôségek kifej-
lesztéséhez.

Túl a vén Európán

Ide kívánkozik még, hogy a március
31-ével lezárult elszámolási évben Indi-
ának 23,6 milliárd dollár bevételt ho-
zott a szoftverek és informatikai szol-
gáltatások exportja, amelynek na-
gyobb részét az egy év alatt 33 száza-
lékkal növekedô szoftver és a hozzá kö-
tôdô szolgáltatások, csaknem egyne-
gyedét a 37 százalékos növekedést mu-
tató egyéb IT-szolgáltatások tették ki.
A következô elszámolási évre pedig
összesen 29-31 milliárdnyi ilyen jellegû
bevételt jósolnak. 

A földrajzi elhelyezkedést ugyanak-
kor, ahogy erre a Gartner is rámuta-
tott, nem lehet kihagyni a számításból.
Mexikó IT-ágazattal kapcsolatos elkép-
zelése is erre alapoz. A közép-amerikai
ország – annak ellenére, hogy Kína és
India nagyobb számban és olcsóbban
kínál munkaerôt – a kisebb kihelyezési
költségek és az egyszerûbb kapcsolat-
tartás következtében vonzóbbá válhat
az északi szomszéd, Amerika számára.
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A Forrester független piacelemzô az
IT-erôforrás- és a folyamatátalakítás
megvalósításának mikéntje alapján, 55
kritérium szerint összehasonlítva mérte
össze a világ vezetô outsourcing-
szolgáltatóit. A globális piaci jelenléttel
bíró, Magyarországon regionális
szolgáltatóközpontot mûködtetô EDS
több szempont szerint is elsô helyen

végzett. A General Motorsból évtizedek-
kel korábban kivált, elsô IT-szolgáltató
cégként számon tartott nemzetközi vál-
lalat az IT-erôforrás- és
folyamatátalakítási mechanizmusok be-
vezetésében, ügyfelei környezetének át-
alakításában, saját üzleti megoldásai-
nak fejlesztésében, módszertanának ki-
alakításában és folyamatainak fejleszté-
sében érte el a legjobb eredményt. A cég
többségi tulajdonszerzés révén már In-
diába is kiterjesztette nemzetközi háló-
zatát. Az MphasiS-ben szerzett részese-

désével 11 ezer – az alkalmazások, a mo-
dern technológiák, a BPO- és CRM-
szolgáltatások, valamint az alkalmazás-
fejlesztés területén magasan képzett –
indiai székhelyû munkatárs átvételére
nyílt lehetôsége BPO-fókuszú értékesíté-
si csatornákkal együtt. A tranzakció tá-
mogatja az EDS minôségi,
költséghatékony szolgáltatások teljes
spektrumát lefedô, globális Best
ShoreSM szolgáltatási stratégiáját.

EDS-kiválóság
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Prosoft nevû kormányzati projektjében
Mexikó 2004 és 2013 között az ágazat-
ban évi 15 milliárdos növekedéssel szá-
mol, s ezzel az ázsiaiak valódi verseny-
társává válhat. Az Intel már ma is
mintegy 1000 embert foglalkoztat 
Mexikóban. 

Kísért a múlt – szebb lesz a jövô?

A rendszerváltás elôtt munkaviszony-
ban álló generációnak erôs déja vu érzé-
se lehet a szolgáltatóközpontok ma ta-
pasztalható felfutását látva. Akkor
nagygépes hátterû számítóközpontok
tettek eleget a közigazgatási intézmé-
nyek és a vállalatok bérszámfejtési stb.
megbízásainak, ma pedig regionális
szolgáltatóközpontok – gyakran az em-
lítettekkel azonos profillal – teremtenek
a közép-kelet-európai régióban oly na-
gyon áhított munkahelyeket. 

A Magyarországon megtelepedett
szolgáltatóközpontok – többek között
az ExxonMobil, az IBM ISSC, a Cisco-

Getronics, az SAP, a Convergys, a BuW,
az EDS Magyarország és a TATA
Consultancy Services – az utóbbi más-
fél-két évben körülbelül 8 ezer új mun-
kahelyet teremtettek Magyarországon,
és 85 milliárd forintos beruházást haj-
tottak végre. 

A 300 munkahelyes szolgáltató-
központot létrehozó, ügyfélszolgálati és
személyzeti szolgáltatásokat
(outsourcing) nyújtó Convergyst példá-
ul az ország fejlett telekommunikációs
infrastruktúrája, képzett, többnyelvû
munkavállalóinak képességei és a ked-
vezô gazdasági környezet vonzotta ha-
zánkba. A budapesti létesítmény a vál-
lalat elsô nagy közép-európai telephe-
lye. A már két éve Regionális Pénzügyi
és Számviteli Központját is hazánkban
mûködtetô EDS a következô három év-
ben – kétszeresére növelve jelenlegi
1100 fôs létszámát – további 11 milliárd
forintnyi beruházást hajt végre. Az 1991
óta Magyarországon lévô cég úgy látja,
hogy Budapesten ugyan már nincs túl-

kínálat nyelveket beszélô, jól képzett ál-
láskeresôkbôl, de a vidéki települések,
különösen az egyetemi nagyvárosok
még komoly tartalékokkal rendelkez-
nek. A kormány által is jóváhagyott bô-
vítési folyamat részeként megnyíló
újabb szolgáltatóközpontjuknak így
várhatón a dél-alföldi régió ad otthont.

A 10 százalékos nemzetközi átlagot
megduplázva a szolgáltató ágazat bô-
vülése idehaza meghaladta a 20 száza-
lékot. Ez nem elsôsorban az alacsony
áraknak, sokkal inkább az itteni – de ja-
varészt külföldi ügyfelekkel dolgozó –
szolgáltatóközpontokat jellemzô magas
minôségû szolgáltatásnak, infrastruk-
túrának és kedvezô versenyképességi
mutatóknak köszönhetô. Ez utóbbiak
fenntartásához ugyanakkor kellô minô-
ségû és mennyiségû munkaerôre, a bü-
rokrácia csökkenésére és az euró minél
korábbi bevezetésre is szükség lenne,
amihez az itt megtelepedett szolgálta-
tók a kormánytól várnak segítséget.
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Bár az ügyfélkör az elôzô évhez 
képest gyakorlatilag stagnált, a vállala-
tok átlagos költésének emelkedése
mégis a piac bôvülését eredményezte. 
A szolgáltatástípusok iránti igény cég-
méretfüggô. 

A legalább 250 fôt foglalkoztató gaz-
dasági szervezetek több mint három-
negyede „szolgáltatáspárti”, legtöbben
meglévô PC-parkjuk menedzselésére, a
munkatársak betanítására, továbbkép-
zésére szerzôdnek, a kisebb alkalma-
zotti létszámmal mûködô cégek elsô-
sorban infrastrukturális és szoftveres
fejlesztésekre adtak 2005-ben megbí-
zást. A vizsgált vállalatok összességét
tekintve az elmúlt évekhez hasonlóan
tavaly is az outsourcing különbözô fo-
kozatai terhelték meg leginkább a tár-
saságok IT-költségvetését, és a kiadá-
sok további növekedése is elsôsorban
ezen a területen várható – ami ellent-
mond a piacon tapasztalható szkep-
szisnek. Az outsourcing mellett 2006-
ban az alkalmazásfejlesztés és -karban-
tartás területén lehet jelentôs piacnö-

vekedés, az információtechnológiai ta-
nácsadás, valamint a hálózati integrá-
ció viszont a kutatás szerint hátrébb
szorul a kiadások listáján.

Széles skála

Az IT-kihelyezés lényegében a költsé-
gek megtakarítása, az erôforrások haté-
kony elosztása és felhasználása, az 
eszközgazdálkodás, valamint a beruhá-
zások racionalizálása és a cég nem
elsôdleges tevékenységi területén dol-
gozók létszámának csökkentése érdeké-
ben hozott gazdasági döntés. A szolgál-
tatási dealek – az igénybe vevô vállala-
tok nagyságától, tevékenységétôl, az
üzleti folyamatok informatikai támoga-
tottságától stb. – úgy méretükben, mint
idôtartamukban és a szolgáltatási szin-
tek, feltételek meghatározásában
jelentôsen különbözhetnek. 

Az IT-outsourcingszerzôdések részle-
teibe, a kihelyezés menetébe, a fôbb
szolgáltatóválasztási szempontokba
nem megyünk bele, ezzel 2004-es év

végi összeállításunkban részletesen
foglalkoztunk, az ott leírtak máig érvé-
nyesek, most csak a kihelyezéstípusokra
vonatkozó ismereteket elevenítjük fel,
többek között azért, mert ezek némileg
átrendezôdtek. 

A teljesség igénye

A legösszetettebb és idehaza a legrit-
kább a teljes – HR-kihelyezéssel is
együtt járó vagy a nélküli –, illetve rész-
leges IT-erôforráskihelyezés, amikor
gyakorlatilag minden (hardver-, szoft-
ver-infrastruktúra és -alkalmazás s ese-
tenként a hozzá tartozó munkaerô is) 
a szolgáltató tulajdonába kerül, az ügy-
fél pedig a szerzôdésben meghatáro-
zott idôszakonként fizetve tôle vásárol-
ja a vállalat folyamatait támogató 
informatikai szolgáltatásokat. (Hozzá-
tesszük, hogy az eszköz átadása a szol-
gáltatónak elsôsorban pénzügyi és csak
másodsorban az IT-hez kapcsolódó
döntés. Az üzemeltetésre vonatkozó
szolgáltatásszerzôdések is kitérnek 

Hazai vizeken
A hazai piacot pásztázó Bell Research Magyar infokommunikációs jelentésében az üzleti szolgáltatások piacát, vala-

mint az informatikai feladatok külsô szakemberekkel, illetve cégekkel történô ellátásának gyakorlatát vizsgálta a

legalább tíz alkalmazottat foglalkoztatók üzleti körében. Az év eleji adatfelvétellel végzett kutatás legfrissebb adatai

szerint 2005-ben az említettek közé tartozó körülbelül 31 ezer hazai gazdálkodó szervezet közel fele, mintegy 15 ezer

vállalat volt az informatikai szolgáltatások piacának vásárlója. 
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Vélhetôen az outsourcing-piacon
végbemenô változások miatt tavaly szö-
vetségbe tömörült 11 – ma már több mint
50 – outsourcingcég, köztük hazai és kül-
földi tulajdonúak, informatikai szolgálta-
tást nyújtók is. Az outsourcing-
tevékenységnek a hazai vállalatok és a
külföldi megrendelôk közti népszerûsítse
céljából létrejött Magyar Outsourcing

Szövetség alapító tagjai között szerepel
az EDS Magyarország és a közelmúltban
csatlakozott három hasonló tevékenysé-
gû társaság egyesülésével, az EuroWeb
tulajdonként megalakult Navigátor Zrt.
is. A cég megalakulását követôen publi-
kált felmérése szerint egy 100 fôs vállalat
esetében az informatikai rendszer üze-
meltetésének kihelyezésével 30 százalé-
kos megtérülés érhetô el. De az ügyfelek
számára legalább olyan fontos a szolgál-
tató által szerzôdésben rögzített feltéte-
leknek megfelelôen garantált magas

szintû szolgáltatás. Ideértik a folyamatos
rendelkezésre állást, a biztonsági, törvé-
nyi és szakmai elôírások betartását épp-
úgy, mint a minôség- és elégedettségmé-
réseket, a hibaelhárítás meghatározott
idôn belüli megkezdését és dokumentá-
lását. Megbízóik komoly elônyként érté-
kelik a házon belüli szolgáltatásnál 
a felsoroltak betartását jelentôsen akadá-
lyozó személyi függôség megszûnését és
a kihelyezést követôen az alaptevékeny-
ségre összpontosítva elért hatékonyság-
növekedést. 

Vonzó ajánlat
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a szolgáltatási szintek teljesítéséhez
szükséges hardver-szoftver infrastruk-
túrával, az alkalmazásokkal és azok fris-
sítésével kapcsolatos elvárásokra. A kü-
lönbség csupán annyi, hogy
teljesítésükrôl egyik esetben az ügyfél,
kihelyezett erôforrásnál azonban a szol-
gáltató köteles gondoskodni.)

Ezt az IT-szolgáltatástípust
outsourcingra specializálódott, stabil
pénzügyi hátterû és hosszabb (évtize-
des) iparági múltra visszatekintô nem-
zetközi vállalkozások kínálják, ma már
olyan szolgáltatásokkal is kiegészítve,
mint pl. az informatikai erôforrás-, illet-
ve folyamatátalakítás és -menedzs-
ment. Ez utóbbinak ma a Forrester által
is elismerten a legkiválóbb mûvelôje az
amerikai, Magyarországon is regionális
központot üzemeltetô EDS. De jelen
vannak a magukat az IT-kihelyezéspiac
élmezônyébe verekedô vagy a
kezdetektôl ott lévô gyártók is, amelyek
– mint az IBM vagy az Atos Origint ide-
haza bekebelezô Synergon – többek kö-
zött felvásárlások révén tettek szert IT-
oustourcingot szolgáltató részlegre. 
A szolgáltatások széles spektrumát
nyújtja a HP, teljes skáláját pedig a né-
met T-Systems is, amelynek magyaror-
szági leányvállalata a BKV informatikai
szolgáltatójaként vált a hazai kihelye-
zéspiac ismert szereplôjévé. 

Jut is,  marad is

Hosting esetében az ügyfelek a válla-
latuk tulajdonában maradó infrastruk-
túra, esetenként az alkalmazások üze-
meltetését – a help-desktôl a rendszer-
felügyeleten át a karbantartásig, he-
lyenként az idôszakos rendszercseréket
is beleértve – vásárolják meg szolgálta-
tásként az ebben jártas, megfelelô hát-
térrel bíró profiktól. Üzleti alkalmazások
esetében a licencek általában a vállalat
tulajdonába kerülnek, s a szoftverhez és
az üzlethez egyaránt hozzáértést kívá-
nó üzemeltetésért fizetnek havidíjat 
a cégek. Molnár Attila, az SAP kapcsán
különbözô IT-outsourcingszolgáltatá-
sokkal piacon lévô HostLogic üzletág-
vezetôje ez utóbbit tartja idehaza az 
elfogadottabbnak. Az ügyfélnél futó 
alkalmazásokat Remote Applications
Operation keretében távolról, míg az
adatközpontjukban elhelyezett ügyfél-
szervereken futó SAP-modulokat házon
belül üzemeltetik. 

A középvállalatok alkalmazás-
hostinghoz való kapcsolatában Molnár
szerint pozitív változást generáltak egy-
részt a webhostinggal kapcsolatos
kedvezô tapasztalatok, másrészt a pro-
jektek részbeni EU-finanszírozását ga-
rantáló GVOP-pályázatok. Így mind töb-
ben bízzák profi szolgáltatóra a támo-

gatással bevezetett alkalmazások üze-
meltetését. 

Alkalmazást szolgáltatásként

Külön szint az alkalmazásszolgáltatás,
amikor a cég szoftverlicenc vásárlása
helyett – elsôsorban anyagi okok miatt
– erre szakosodott szolgáltatótól havidíj
ellenében bérli annak funkcióit.

A CEU tanára, Bôgel György a mai IT-
piac számos érdekes mozgását, trendjét
jól tükrözô Salesforce.com-ot ajánlja fi-
gyelmünkbe blogjában, amelyen a
mûködôképességen túl jól tesztelhetô a
határa is. A Salesforce CRM-vállalatként
„on demand” (kérésre) formában kínál-
ja az alkalmazást, vagyis a teljesítmény,
megbízhatóság, skálázhatóság és infor-
mációbiztonság növelése érdekében a
szoftvert házon belül saját szakembere-
ik mûködtetik, az adatok tárolása is ott
történik, azonban böngészôn – és 
biztonsági „kapukon” – keresztül 
a megrendelô számára ezek bármikor
elérhetôk. A Salesforce az „on demand”
megoldással sincs egyedül, van ilyen
terméke többek között a nagy ellenfél-
nek, a ma már Oracle-tulajdonú
Siebelnek is, de az Oracle más alkalma-
zását, így például az E-Businesss Suite-
ot ugyancsak kínálja hasonló formában.
A jó tempóban növekvô elôfizetésszám
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és bevétel egy ASP esetében jó jelnek
tekinthetô, kiváltképp a 90-es évek kö-
zepét-végét jellemzô elsô, nem túl sike-
res nekifutás után. Az akkori kudarchoz
a még nem eléggé kiforrott technológia
és a rosszul megválasztott alkalmazás
is hozzájárult. Az ASP-vel korábban is
próbálkozó HostLogic idei tervének
megvalósításából a közelmúltban meg-
alakult két új üzletága, a HR és a CRM is
kiveszi a részét, mivel a kkv-szektor
részérôl jelentôs igény mutatkozik 
a számukra optimalizált, szolgáltatási
formában igénybe vehetô HR- és CRM-
rendszerek iránt.

Legyen az a felsoroltak bármelyike, az
outsourcing-szolgáltatás sarkalatos
pontját minden esetben a szerzôdések
képezik. Ezek körültekintô, mindkét fél
érdekeit figyelembe vevô megfogalma-
zásától és kiemelten a résztvevôk rugal-
masságától, egymás iránti bizalmának
nagyságától függhet a gyakorlatban 
3-10 évre megkötött megbízások fenn-
maradása, illetve az ügyfelek elégedett-
ségi szintje. Kiemelten igaz ez a szolgál-
tatás színvonalát alapvetôen meghatá-
rozó, a szolgáltatás paramétereit egyér-
telmûen behatároló úgynevezett SLA-
kra (szolgáltatásiszint-szerzôdésekre).

Webre fel!

Közben a fenti kategóriák egyikébe-
másikába besorolható, de klasszikus
outsourcingként mégsem

emlegethetô szolgáltatások is gomba-
mód szaporodnak. Igénybevételük ese-
ti, s a szolgáltatás szintjének biztosítá-
sát garantáló szerzôdések is lazábbak,
inkább a szolgáltatást igénybe vevô
kötelességeirôl, semmint jogairól esik
bennük szó. Arról pedig ritkán olvasni,
hogy mi történik, ha a szolgáltató nem
tartja be a szerzôdésben foglaltakat.
Ennek ellenére gyakoriság, illetve érde-
kesség alapján érdemes a kínálatból
megemlíteni néhányat. Igen széles kö-
rû a webtárhely-, domainregisztrációs
és e-mail szolgáltatások kínálata. Né-
melyikük teljes egészében vagy bizo-
nyos határok között díjtalan, de ha van
éves díj, az is alacsony – viszont az
„extra” vagy „kiegészítô” szolgáltatá-
sokkal akár két-háromszorosára is
emelkedhet. Webes szolgáltatás a hir-
detések megjelentetése, amirôl kevés
megbízó tudja, hogy áttételesen több
szolgáltató közös „gyermeke”. Az
internetszolgáltatón túl a bannereket
a weboldalra különféle szempontok
szerint kihelyezô, a kampányokat
menedzselô, az elszámolásokat
elôkészítô, a megfelelô targetálási
szempontokat figyelembe vevô, a hir-
detés megjelenését garantáló
adserverszoftvert ASP-ben üzemeltetô
ág – mint például a Startlapot, a Nép-
szabadság Online-t vagy az Origót is
kiszolgáló Adverticum Zrt. – is közre-
mûködik a szolgáltatás nyújtásában.
Ám az ügyfél csak az online médiával

szerzôdik, és rajta kéri számon, ha bár-
mely okból hibádzik a szerzôdésben
foglaltak teljesülése. A szolgáltatólánc
tagjai egymás közötti szerzôdéseikben
igyekeznek az esetleges
hibalehetôségeket minimalizáló felté-
teleket rögzíteni.

A kuriózumok közül említve néhányat,
a Google nemrég indította el egyszerû-
nek tûnô weboldal-készítési szolgálta-
tását, amelyhez a webes szerkesztô-
felületen túl 100 MB-nyi ingyenes tár-
hely is dukál. Gmail-felhasználóit is –
bejelentkezést igénylô egyszerû „átjá-
rást” felkínálva – a szolgáltatás ügyfelei
közé invitálja. 

A Microsoft a kalózszoftverekkel telí-
tettebb piacok felhasználóit kívánja
percdíjas szoftverhasználat-szolgálta-
tással megnyerni. A FlexGo-fel-
használók a bolti árnál jóval olcsób-
ban vásárolhatnak számítógépet, 
a szoftverek használatáért pedig 
pre-paid kártyák formájában, idô-
arányosan kell fizetniük. Meghatáro-
zott idejû használat után a PC átmegy
a felhasználó tulajdonába, a nem
fizetôk gépén viszont csak egyes kor-
látozott alapfunkciók mûködnek. Ma-
gyarországon a T-Commal, illetve nyil-
ván a T-Online internetszolgáltatóval
együttmûködve kívánja néhány hóna-
pon belül – Indiával, Kínával, Vietnam-
mal és Szlovéniával egy idôben – bein-
dítani a szolgáltatást. 

Az egyik legrégibb területe az
erôforrás-kihelyezésnek a HR-
outsourcing, ezen belül is a bérügyvitel.
Az idôszakosan felszaporodó munka, a
speciális, a szabályok, törvények állandó
változása miatt gyakorlatilag folyama-
tos naprakészséget igénylô szakképzett-
ség igénye eleve kedvez az állandóan
magas minôségi szintet, késés nélküli
kötelezô adatszolgáltatást biztosító

outsourcingnak. Ennek egy – a bérügyvi-
telt támogató szoftverek bérlésével
kombinált – formája a HR-ASP-
szolgáltatás, amelynek legrégebbi
mûvelôje a HR-outsourcing minden for-
máját kínáló, erre specializálódott
Nexon, illetve a ma már ERP-
forgalmazást, valamint a bérügyviteli
mellett rendszerfelügyeleti szolgálta-
tást is nyújtó VT-Soft.

A hazai piac elsô bérszámfejtési
outsourcing-szerzôdését 1995-ben a
General Electrickel kötötte az EDS,
amelynek keretében a vállalat közel 60
munkatársat vett át, és integrált. Az
idén 10 éves jubileumát ünneplô üzlet-
ág ma már 100 munkatársat foglalkoz-
tat, 10 ügyfél 40 ezer munkavállalójának
nyújt bérszámfejtési és ahhoz kapcsoló-
dó ügyfélszolgálati szolgáltatásokat.
2005-ben 4 bérszámfejtési szerzôdést
hosszabbított meg az EDS, amelynek
összértéke megközelíti az 1 milliárd
forintot.

HR-informatikai outsourcing



A jelenlegi és a jövôbeli informati-
kai rendszerek fejlôdési üteme nagy-
mértékben meghaladja a közszféra ál-
tal biztosított üzemeltetôi környezet és
a rendelkezésre álló források által kezel-
hetô szintet. Az államháztartás jelenle-
gi, ismert helyzetében nem állnak 
rendelkezésre a modernizációhoz szük-
séges erôforrások, a szervezeteknek 
a meglévô költségkeretbôl kell gazdál-
kodniuk, amelynek racionális felhaszná-
lási módjára például a világ vezetô gaz-
dasági nagyhatalmainak (lásd UK) ál-
lamigazgatási metódusai is példákat
szolgáltatnak. Ilyen az informatikai erô-

forrásoknak az államháztartás karcsúsí-
tó törekvéseibe illô – a költségeket nem
növelô, ugyanakkor a procedúra lezárul-
tát követôen viszonylag gyors ered-
ményt felmutató – kihelyezése, vagyis
az IT-outsourcing.

Várható hatás

A tervek szerint a jövôben egy kor-
mányzati szolgáltatóközpont nyújt 
a minisztériumok számára pénzügyi,
humánerôforrás-fejlesztési, controlling-
és informatikai szolgáltatást. Mivel évek
óta hasonló kezdeményezésre vár az IT-

outsourcingpiac, nem meglepô a szol-
gáltatóknak a közigazgatás felé irányu-
ló, egyre erôsödô ostroma. A közelmúlt-
ban több hasonló tevékenységû cég
egyesülésével megalakult, elsôsorban a
kkv-piacra koncentráló Navigátor Zrt. is
szemet vetett a fenti piacra. Felkészülé-
sében a Bell Research 2005 év végén
publikált tanulmányára is támaszko-
dott, amelybôl megtudható, hogy az
egyes intézményi ágaknál milyen
arányban találhatók számítógépek. 
A gépszám, a fôágakra jellemzô 
megtakarítási százalék és az
insourcing/outsourcing üzemeltetési

2006/6–7  június–július •65

Versenyben 
a közigazgatásért
A közigazgatás hosszú évek óta az IT-szolgáltatók áhított célpontja, de eddig csak kisebb üzemeltetési, karbantartási

stb. dealekre sikerült szerzôdniük. Az IT-vel támogatott folyamatok (pl. bérszámfejtés, könyvelés, kórház-informatika

stb.) kihelyezése mindeddig váratott magára, mialatt a közigazgatás csaknem minden területén (kommunikáció, ál-

lampolgárok adatainak nyilvántartása, ügyintézés, kórházak életmentô készülékeinek üzemeltetése stb.) nélkülözhe-

tetlenné váltak a számítógépek és a fenntartásukhoz, mûködtetésükhöz szükséges háttér.

üzlet {} outsourcing



költségek ismeretében pedig a Navigá-
tor szakemberei szerint kiszámíthatók 
a következô 3 éves ciklusban – fôágan-
ként és a teljes közigazgatási szektort il-
letôen – várható megtakarítások.

Az átlag 16 százalékos költségcsökken-
tést is kilátásba helyezô informatikai
erôforrás-kihelyezés az önkormányzati
költségvetési intézmények esetében
akár a 20 százalékot, a központi költség-
vetési intézményeknél pedig a 25-öt is
elérheti. Oktatási intézményeknél 
15 százalék körüli lehet a megtakarítás
mértéke, az egészségügyi intézmények-
nél azonban az elsô 3 évben csak 
a többletköltések (kb. 3 milliárd forint)
visszafogásáról lehet beszélni. A költsé-
gek csökkenésén túli pozitív hozadékok
között a hibabejelentés és -elhárítás mi-
kéntjében történô pozitív változást, 
a belsô IT esetén ritkán alkalmazott elé-
gedettség- és szolgáltatásiszint- (SLA)
mérést, a rendelkezésre állás idejének
bôvülését, az információbiztonsági
auditot, a személyi függôség minimali-
zálását, az eszköz- és licencgazdálko-
dást stb. említik. 

A Total IT Outsourcing keretében
(ahol az üzemeltetés mellett a teljes
eszközparkot is bérlik) operatív lízinggel
vehetôk igénybe a munkaállomások, így
az adott intézmény erôforrást bérel, és
nem terméket vásárol. A költségek át-
rendezôdése és a költséghatékonysági
mutatók javulása, a szerzôdésben ga-
rantált biztonsági színvonal, a folyama-
tos rendelkezésre állás és a speciális
szakemberek általi azonnali probléma-
megoldás mind az IT-outsourcing felé
billenti a mérleg nyelvét.

S persze nem egyedül a Navigátor
összpontosít a kkv-k mellett a közigaz-
gatásra is.

Sorban állnak

Gyakorlatilag minden érdekelt része-
sedni kíván a hosszú idô után elérhetô
közelségbe került „tortából”. Várhatóan
pályázik az Accenture, az IBM, a HP, a
SOA, a T-Systems és a hazai piacon elsô
helyen álló outsourcing-szolgáltató, a
növekedés lehetôségét a közigazgatási
szféra reformjában látó EDS is. Ez utób-

bi nemzetközi referenciáit verseny-
elônynek tekinti. Az USA-ban az EDS
dolgozza fel a biztosítótársaságokhoz
beérkezô igények nagyobb hányadát, és
a több-biztosítós társadalombiztosítási
modellben számos biztosítóval kötött
outsourcing-szolgáltatási szerzôdést.
Nagy-Britanniában az Állami Foglalkoz-
tatási és Munkaügyi Hivatal számára
épített ki és üzemeltet a munkához ju-
tást, illetve a magas szintû munkanél-
küli-ellátást jelentôs mértékben segítô,
a munkát keresôket és kínálókat közvet-
lenül összekötô, az államot a munka-
erôpiac valós helyzetérôl közvetlenül és
folyamatosan tájékoztató informatikai
rendszert. Az angol szárazföldi, vízi- és
légierô teljes informatikai platformjá-
nak megújítása és üzemeltetése szin-
tén az EDS nevéhez fûzôdik, amitôl 
a védelmi minisztérium százmilliós
nagyságrendû költségcsökkenést remél.
A kihelyezés azonban csak a szolgáltató
bevonásával végrehajtott folyamatra-
cionalizálásokkal, átalakításokkal, azok
ügyfélbarátabbá válásával hozhatja
meg a várt eredményt.

Szintén a szektorbeli referenciaelô-
nyében bízik a közbeszerzések terén
már otthonosan mozgó Albacomp is,
amely korábbi termékértékesítési stra-
tégiáját lecserélve 2-3 éven belül bevé-
tele 50 százalékát szolgáltatásokból kí-
vánja elérni. 

Európában mind a gazdasági, mind a
közszférában megfigyelhetô a humán-
erôforrás-gazdálkodás területén zajló
ún. HR-központosítás. Így a bérügyvitel
és a kihelyezhetô HR-tevékenység
szolgáltatáskénti nyújtásában többéves
tapasztalattal bíró s már más területen
– pl. ERP-ASP-szolgáltatóként – bizonyí-
tott cégek is készülnek a közigazgatás
bevételére. Az ASP-ként és
outsourcingban is nyújtott bérszámfej-
tési szolgáltatóként egyaránt több mint
évtizedes tapasztalattal bíró Nexon, va-
lamint a szolgáltatását szintén saját
fejlesztésû rendszerére alapozó VT-Soft
mellett ezzel a szolgáltatással lépett 
a piacra az EDS és a HostLogic is. Utóbbi
HR-üzletágának vezetôje, Molnár

György szerint a bérszámfejtésen túl az
e-learningre és a központosított mun-

kaerô-nyilvántartásra a középvállalato-
kon túl a közszférának is fokozottan
szüksége van.

Konklúzió

Nem mindenkinek, nem bármikor és
bárhogyan végrehajtva oldhatják meg
az informatika házon belüli mûködteté-
sével járó problémáját a különbözô fó-
kuszú informatikai erôforrás-, illetve
tevékenységkihelyezések. S ez persze 
a közigazgatás egészére és részterülete-
ire is igaz. Lehet és kell is mérlegelni,
összehasonlítani, jól megfogalmazott
SLA-kkal és a bennük foglaltak szigorú
betartásával, illetve betartatásával erô-
sített insourcinggal szintén lehet pró-
bálkozni, a kisebb cégek esetleg tovább-
ra is szerzôdtethetnek „alkalmi” rend-
szergazdákat. De stratégia- vagy tervké-
szítésnél érdemes számba venni – az
esetleges belsô ellenállásból, a HR-
átcsoportosításból, a feladat meghatá-
rozásának és a teljesítés mikéntjének
dokumentálásából vagy a nem megfe-
lelô szolgáltatásválasztásból eredô, de
megelôzhetô, orvosolható problémák-
kal is számolva – az IT-outsourcing 
különbözô módozatait is.

Lehet persze továbbra is széllel szem-
ben, vagyis a kihelyezésnek „elvbôl” há-
tat fordítva haladni, de ma már a kkv-k
– fôként a középvállalati szegmens fel-
sô harmadába tartozók – közül egyre
többen érzik nyûgnek az informatikát.
Többek között azért, mert nem megfe-
lelô bánásmód esetén igen költséges,
hardver és alapszoftver szintjén 2-3
évente felújításra, cserére szorul, s mert
az üzemeltetés minôségétôl függ az üz-
letmenetre gyakorolt hatása. A vállalat-
vezetôk törik a fejüket a szabadulás mó-
dozatain, amelyek között az IT-
erôforráskihelyezés különbözô fokoza-
tainak is helyük van. Hogy a gondolatot
tett követi-e, az a vállalati kultúrán, a
meglévô kihelyezési projektek tapaszta-
latain, a szolgáltató és a potenciális
ügyfél profizmusán, együttmûködési
készségén, az egymás iránti bizalmon
és minél teljesebb mértékû a kihelyezés,
annál inkább a témában jártas jogá-
szokon múlik.
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A mai, gyorsan változó piaci kör-
nyezetben, éles versenyhelyzetben kriti-
kus sikertényezô az emberierôforrás-ál-
lomány és az a kompetenciakészlet,
amellyel a cég az adott idôpontban, az
adott idôszakban rendelkezik.

A HR-terület egyik hozzáadott értékét
éppen annak biztosítása jelenti, hogy 
a szükséges kompetenciakészlet a meg-
felelô idôben, a megfelelô mennyiség-
ben és összetételben álljon a vállalat
rendelkezésére. Ennek megvalósításá-
hoz szükség van egy olyan rendezôelv-
re, amely a munkaerô-felvételi folya-
mattól a teljesítménymérésen át 
a képzés-fejlesztés és a karriertervezés
területein is alkalmazható. E rendezôelv
lehet a kompetenciamenedzsment,
amely megteremti a HR-folyamatok
egységes szakmai alapját.

A kompetenciamenedzsment megva-
lósítása új típusú elvárásokat támaszt 
a humáninformatikai piac szereplôivel

szemben is. A humáninformatikai alkal-
mazásoknak, azon túl, hogy folyamat-
orientált keretrendszerként kell támo-
gatniuk az adminisztrációs és a szerve-
zési feladatokat, magas szintû szakértôi
tartalmat kell biztosítaniuk.

nexONHR 

– az elöljáró példa

A Lege Artis és a Nexon együttmûkö-
désének eredményeként az integrált
nexONHR humánerôforrás-gazdálko-
dási rendszer gerincét például 
a munkakörök viselkedéses alapú 
kompetenciaprofilja alkotja. Ez szerve-
zi kompakttá a HR-rendszer különálló
egységeit: a toborzást, a kiválasztást, 
a teljesítményértékelést, a karrierter-
vezést és a képzést. Így az emberierô-
forrás-kezelés során azonos szem-

pontrendszer szerint értékeljük a sze-
mélyt, és azonos rendezôelv alapján
szervezzük a folyamatot.

A közös munka során a kompetencia-
rendszer és az annak támogatását biz-
tosító humáninformatikai keretrend-
szer kialakításánál az volt a célunk,
hogy a modern pszichológia eredmé-
nyeire és módszertanára támaszkodva
a napi HR-tevékenységben gyakorlati
eszközként hasznosítható megoldást
készítsünk.

A Lege Artis elkészült rendszerben
megjelenô felfogása szerint a szemé-
lyiségjegyek, a képességek, a szaktu-
dás, a munkakör konkrét feladatai és 
a cég tágabb, általános céljai egyedi
mintázatot alkotnak. Az egyedi mintá-
zat alapos ismerete teszi lehetôvé 
a beválás megjóslását, a karrierterve-
zést, a teljesítmény értékelését, vala-
mint a célirányos fejlesztést.

E szerint a személyiségjegyek olyan
módosító tényezôk, amelyeknek önma-
gukban nincs elôjelük. Pozitív vagy ne-
gatív értékük a mindenkori munkahelyi
kontextus függvénye. A kontextusnak
éppúgy része a személy, mint a feladat
jellegzetessége, a munkahely klímája és
a cég általános céljai. A hangsúly az il-
leszkedésen van.

Emiatt nélkülözhetetlen, hogy komo-
lyabb pozícióknál ne csak a személy ké-
pességeit vizsgáljuk, hanem arra is
hangsúlyt fektessünk, hogy a személyi-
ség mennyiben támogatja a munkakör
konkrét feladatainak ellátását, és ez

Kompetenciamenedzsment
informatikai támogatással
A modern emberierôforrás-menedzsment területén is egyre nagyobb hangsúlyt kap az üzleti szemlélet. Ez egyrészt

abban nyilvánul meg, hogy a vállalati stratégiai célok elérését szolgáló HR-stratégiának és a HR tevékenységének

szorosan az üzleti folyamatokba illeszkedve, azaz az üzleti folyamatokat támogató integrált területként lehet és kell

a hozzáadott értékét megjelenítenie. Másrészt a hatékony mûködés, a hatékonyságjavítás, valamint a teljesítmé-

nyek, eredmények mérése a HR-területtôl is elvárt.

ZÖLLEI KATALIN HR-IGAZGATÓ, NEXON
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mennyire illeszkedik a munkahely klí-
májába és a cég víziójába.

A kompetencia alapú toborzás és kivá-
lasztás mellett ez a kompetenciaszem-
lélet a színvonalas teljesítményértéke-
lés és az erre épülô fejlesztés alapja.
Ezek a tevékenységek a munkaadót és 
a dolgozót is orientálják.

Kölcsönhatás

A teljesítményértékelés közvetlen ha-
tást gyakorol a teljesítményre és a haté-
konyságra. A teljesítmény az elvégzett
munka minôségére és mennyiségére
vonatkozik, a hatékonyságon pedig a
ráfordítások legjobb kihasználását ért-
jük. A teljesítményértékelés során meg-
erôsítik, díjazzák azokat a magatartás-
formákat, amelyek a stratégiai célok
megvalósítását segítik. A szervezet így
biztosítja a kívánt magatartásformák
megvalósulását, amit extrajavadalma-
zással erôsít meg. Ennek hatékonyság-
és teljesítményfokozó szerepe egyértel-
mû. A teljesítményértékelés emellett
tájékoztatja a vezetôséget a dolgozók
potenciáljáról, amelynek alapján a stra-
tégiai célok tovább tervezhetôk, fino-
míthatók. A teljesítményértékelés tehát
kétirányú tájékoztatást nyújt: a dolgo-
zót aktuális potenciáljairól, a vezetôket
pedig a lehetôségekrôl tájékoztatja. Ezt
a folyamatot élô, dinamikus tevékeny-
séggé pedig az eredményekre épülô
képzés-tervezés és fejlesztés teszi. Ki-
emelt pozíciók esetén a fejlesztés célja
így nem kizárólag a munkaköri kompe-
tenciakövetelményeknek való jobb
megfelelés elérése, hanem egy átfogó
karriertervben a meghatározott pályára
való felkészítés.

A kompetenciák 

tartalma

A nexONHR rendszerbe integrált fel-
fogás szerint a kompetencia legalább
három komponensre bontható. Ezek
sorban: a szaktudás, a hozzáállás és 
a képességek.

A szaktudás célirányos képzéseken és
tapasztalatszerzés során szerezhetô
meg, fejleszthetô és bôvíthetô. A hozzá-
állást nehéz közvetlenül vizsgálni. Az 
állásinterjúkon a jelöltek nem vallják be
magukról, hogy nemtörôdöm, lusta, fel-
színes, kellemetlen vagy megbízhatat-
lan emberek. Az attitûdök elôrejelzésé-
nek egyik eszköze a személyiségtesztek
alkalmazása. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a személyiségtesztek valós
elôrejelzô hatékonysága nem túl ma-
gas. Ennek részben az az oka, hogy a
személyiségjegyek önkényesen definiál-
tak, nehezen mérhetôk. Arról a hiányos-
ságról nem is szólva, hogy nem konkrét
viselkedést jeleznek elôre.

A személyiség hatékonyabb feltárása
így mélyinterjúk segítségével történhet,
amelyek igen költségesek. A mélyinterjúk
mellett alternatív lehetôségként mûköd-
nek az ún. Assessment Centerek. Ezek
modellezik a várható (akár szélsôséges)
munkahelyi helyzeteket, és megfigyelhe-
tôvé teszik a jelölt viselkedését. Az ismert
eljárások közül ezeknek a legnagyobb az
elôrejelzô ereje. Mindkét utóbbi eljárás
képzett szakembert kíván meg.

A képességek elemeire bontásának,
mérésének és a teljesítmény osztályo-
zásának a lélektanban több évtizedes
hagyománya van, a kutatás a kísérleti-
kognitív pszichológia keretei között 
valósul meg. Ehhez mára magas szín-
vonalon kidolgozott módszertan áll 
rendelkezésünkre.

A Lege Artis által kialakított kompe-
tenciakatalógusban a kompetenciák
funkcionális jelentôségük szerint ke-
rülnek osztályozásra. Megkülönbözte-
tôdnek az intellektuális, személyes,
személyközi, motivációs és vezetôi
kompetenciák. A vezetôi kompetenciák
addicionálisak, csak azokban az ese-
tekben használatosak, amikor kifeje-
zetten vezetôi pozícióra toborzunk, vá-
lasztunk ki, vagy e pozíció munkaköri
leírását készítjük el.

A katalógusban minden kompetencia
definiálásra került, e definíciók tükrözik
a pszichológia jelenlegi felfogását. Mi-
vel a kompetenciakatalógust kidolgozó
Lege Artis elkötelezett a kompetencia
viselkedéses alapú megközelítése mel-
lett, a kompetenciákat viselkedéses
megnyilvánulásokra bontották. E visel-
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kedéses megnyilvánulások mérhetôk és
osztályozhatók, hidat képeznek az
absztraktnak tûnô kompetenciák és a
valós munkaköri tevékenységek között.

A kompetenciakatalógus szemlélteté-
sére nézzük meg, hogy milyen kompe-
tenciák szavatolják a nexONJOB mun-
kaerô-felvételi modul védjegyévé vált
aranymosó sikerét!

Az aranymosók kiválasztását segítô
mérôeszközök közül néhány megtalál-
ható a Lege Artis honlapján
(www.legeartis.hu).

A kompetenciakatalógus olyan
értékelôskálákat is tartalmaz, amelyek
segítségével lehetséges a viselkedéses
megnyilvánulások megfigyelés alapján
történô értékelése, minôsítése. A Lege
Artis a skálák kialakításakor arra töreke-
dett, hogy azok támpontot nyújtsanak
a 360 fokos értékelésekhez, illetve bár-
milyen olyan értékeléshez, amelyben 
a dolgozót önmagához és/vagy az ered-
ményesség optimális szintjéhez kell 
viszonyítani.

Ezek a külsô, az önértékeléshez tarto-
zó skálák nem csupán számszerûen ér-
tékelik a jelöltet. Támpontot nyújtanak
azon viselkedési formák azonosításá-
hoz, amelyekkel az értékelt jelölt rendel-
kezik, és utalást tesznek azokra, ame-
lyek elsajátítása és/vagy fejlesztése fel-

tétlenül szükséges. A szöveges értékelés
elônye kettôs. Egyrészt megkönnyíti
azoknak a területeknek az azonosítását,
amelyben a munkatársnak fejlôdnie
kell. Másrészt kikerülhetô vele az a gya-
kori probléma, hogy az összevont telje-
sítmény átlagpontszáma nem mutat
változást, vagy csak csekély mértékût,
miközben a munkatárs egy-egy kompe-
tenciában jelentôs javulást ért el. A ská-
la szándékosan négyfokú, így kerülve el
a középre tendálás jelenségét.

Keretrendszer

A nexONHR és a teljes toborzás-
kiválasztási folyamatot támogató 
humáninformatikai megoldás, a
nexONJOB olyan rugalmas keretrend-
szert biztosít, amely feltölthetô az ügy-
fél által választott szakértôi tartalom-
mal. A nexONJOB integrált a nexONHR
rendszerrel, ezáltal biztosítva a kompe-
tenciaprofilok vállalati szinten való egy-
séges kezelését.

A felhasználó bármilyen értékelési
eszközt alkalmazhat, hiszen lehetôség
van a skálatípusok kiválasztására, a ská-
lák paraméterezésére, valamint a több-
szintû kompetenciakatalógus-struktúra
kialakítására.

Az egyes munkakörökhöz kompeten-
ciaprofilok alakíthatók ki, amelyek az
adott munkakör legfontosabb kompe-
tenciakövetelményeit tartalmazzák. Az
egyes követelményekhez hozzá lehet
rendelni az elvárt értéket, illetve egyedi
súly megadásával hangsúlyozható az
adott kompetencia fontossága. Ezek
mellett az általános munkaköri kompe-
tenciaprofil finomításával, kiegészítésé-
vel a konkrét pozíció, illetve az adott
státus kompetenciakövetelményei is
meghatározhatók.

A Lege Artis szakértôi rendszere és 
a Nexon humáninformatikai megoldá-
sa a kompetenciakatalógus kialakításá-
tól a munkaköri kompetenciaprofilok
specifikálásán át a munkatársi, illetve 
a pályázói kompetenciák kezeléséig, 
a kompetenciák méréséig, valamint
azok eredményeinek a munkaköri köve-
telményekkel való összehasonlításáig 
a teljes folyamat kezeléséhez keret-
rendszert biztosít.

A jelenleg fejlesztés alatt álló képzési-
fejlesztési és teljesítményértékelési mo-
dulok által lehetôvé válik, hogy a kom-
petenciamenedzsment a toborzástól, 
a kiválasztástól a teljesítményértékelé-
sen át a fejlesztéssel, illetve a karrier-
tervezéssel kapcsolatos HR-
feladatokig érvényesüljön.
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A Novell SUSE Linux
Enterprise Desktop
átrendezi az asztali 
munkaállomások piacát
„A fejlesztés megkezdésekor az üzleti felhasználók számára elérhetô legjobb asztali rendszer megalkotását tûztük ki

célul” – ezekkel a szavakkal jelentette be a Novell új generációs vállalati asztali Linux-rendszerét.

A SUSE Linux Enterprise Desktop megjelentetésével a Novell be-

váltotta tavaly tett ígéretét, miszerint nemcsak a tapasztalt

linuxosokat, hanem az üzleti felhasználókat is megcélzó asztali rend-

szert dob piacra. A könnyû és egyszerû felhasználás problémáját ol-

dotta meg, és olyan asztali környezetet készített, amely a piac legfon-

tosabb pontja, az általános irodai dolgozók kiszolgálására is alkalmas.

A SUSE Linux Enterprise Desktop néven piacra kerülô termék egy tel-

jes körû asztali környezet, amelyben olyan technológiai újítások talál-

hatók, mint a továbbfejlesztett energiagazdálkodás, a beépített asztali

keresôrendszer, a nagy teljesítményû grafikus felületek és a különféle

alkalmazások nyílt forráskódú fejlesztésekbôl

származó újdonságai. Ennek köszönhetôen 

a SUSE Linux Enterprise Desktop új mércét ál-

lít fel az üzleti asztali környezetek világában:

egyszerû használhatóságot, nagy teljesítmé-

nyû, beépített irodai funkciókat és sziklaszi-

lárd stabilitást kínál a termelékenység növelé-

séhez – a hagyományos asztali termékek 

árának töredékéért.

A SUSE Linux Enterprise Desktop tervezése

közben a Novell több száz felhasználói felmé-

rést végzett, és közel 1500 órányi videót forga-

tott arról, hogyan is használják az irodai dol-

gozók munkaállomásaikat. A SUSE Linux

Enterprise Desktop minden egyes funkcióját 

– legyen az akár az asztali beállítások módosí-

tása, fájlok keresése, alkalmazások elindítása,

külsô eszközök (például USB-meghajtók) el-

érése, az internet használata vagy éppen csat-

lakozás a helyi és a vezeték nélküli hálózatok-

hoz – gondosan tesztelték. A körültekintô 

tervezésnek köszönhetôen a lehetô legjobb teljesítményre számíthat-

nak a céges vagy intézményi irodai felhasználók.

Nagy teljesítményû asztali funkciók

A SUSE Linux Enterprise Desktop része a gyors rendszertöltési

technológia, a továbbfejlesztett energiagazdálkodás és a rendszer

felfüggesztése, a vezeték nélküli eszközök még kifinomultabb integ-

rációja, a Bluetooth-támogatás és az alkalmazások biztonságosabb

használata a Novell AppArmor segítségével. Szemben a hagyomá-

stratégia {} linux

A SUSE Linux Enterprise Desktop beépített fotómenedzsment-könyvtára



2006/6–7  június–július •71

nyos megoldásokkal, amelyeknél további szoftverek vásárlására van

szükség egy hasonló funkcionalitású asztali rendszer kialakításához,

a SUSE Linux Enterprise Desktop minden szükséges komponenst

tartalmaz: egy megoldásban kínál biztonságos operációs rendszert,

irodai csomagot, webböngészôt, kliensprogramot azonnali üzenet-

küldéshez, fájlkezelôt, fotó- és zeneszerkesztô szoftvert, beépített

asztali keresôt és automatizált szoftverfelügyeleti eszközöket. A fájl-

és tartalomkeresést teljes egészében a felhasználói környezetbe in-

tegráló SUSE Linux Enterprise Desktop használatakor egy kulcsszó

megadásával azonnal elérhetôk a dokumentumok, grafikák, e-mail

üzenetek és beszélgetések, weboldalak, valamint minden más tarta-

lom. A Novell felhasználói tesztjein a válaszadók túlnyomó része

jobbnak találta a SUSE Linux Enterprise Desktop keresési lehetôsé-

geit a hagyományos megoldásoknál.

Integrált OpenOffice 2.0

A SUSE Linux Enterprise Desktopnak része az OpenOffice.org 2.0, 

a vezetô nyílt forráskódú irodai megoldáscsomag. Az OpenOffice.org

irodai alkalmazások gyûjteménye, amely táblázatke-

zelô, szövegszerkesztô, bemutatókészítô és rajzolóesz-

közökbôl áll. Az OpenOffice.org Novell-változata 

számos Visual Basic-makrót kezel, és kiterjedt fájl-

formátum-kompatibilitást biztosít a Microsoft Office

formátumaival, így a felhasználók hatékonyabban

oszthatják meg fájljaikat a platformok között. Az al-

kalmazáscsomag felhasználói felülete magyar nyelvû,

és tartalmaz egy integrált, nyílt forráskódú, magyar

nyelvû helyesírás-ellenôrzô és elválasztó szótárt. 

Az OpenOffice.org 2.0 teljes mértékben támogatja 

a dokumentumfájlok új, nyílt formátumát, az

OpenDocumentet. Mivel az OpenDocument nyílt

szabvány, amelyet a nyílt forráskódú közösség tart

karban, használatával megszûnik 

a gyártóhoz való kötöttség, hiszen 

a táblázatokba, dokumentumokba

és bemutatókba mentett adatok

szabadon elérhetôk minden

OpenDocumentet támogató alkal-

mazásból.

Együttmûködés:
Windows, Office,
Exchange

A Linuxra való átállás megkönnyí-

tése érdekében a SUSE Linux

Enterprise Desktop együttmûködik 

a Microsoft Windowszal, a Microsoft

Office-szal és a Microsoft Exchange-

dzsel. Támogatja az összes szokásos

hálózati és nyomtatási protokollt, 

s problémamentesen integrálódik 

a meglévô Active Directory-környezetekbe. Az OpenOffice.org 2.0 

olvassa és írja a Microsoft dokumentumformátumait, a Novell

Evolution e-mail kliens pedig beépített csatolót tartalmaz a Microsoft

Exchange-hez. Az IBM Workplace Client Technology termékéhez ígért

Lotus Notes Application bôvítômodullal a Lotus Notes- és Domino-

felhasználók elérhetik a Notes-alkalmazásokat, -adatbázisokat és 

-levelezést. A Novell GroupWise pedig természetesen teljes mérték-

ben támogatott a SUSE Linux Enterprise Desktop alatt is.

Teljes körû ügyfélmegoldás

A SUSE Linux Enterprise Desktop egyszerûen üzembe helyezhetô és

üzemben tartható. Az elôfizetési idôszak alatt a Novell a felhasználók

számára teljes körû hozzáférést biztosít a Novell Customer Centerhez,

egy online portálhoz, amelyen azonnal, automatizált módon elérhetôk

az új szoftverkiadások, javítások és mûszaki frissítések. A nagyobb

rendszerek támogatása érdekében a SUSE Linux Enterprise Desktop

maximálisan integrálódik a Novell ZENworks Linux Management

megoldásával.
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Kapcsolódó 

webcím: 

wwwwww..nnoovveellll..hhuu

A SUSE Linux Enterprise Desktop 3 dimenziós megjelenítése
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A mobilitás veszélyei
A WiFi technológia elterjedésével a felhasználók közül egyre többen végzik munkájukat az irodán kívül, kávézóban,

autóban, mobileszközöket használva. A technika azonban veszélyeket, az adathalászok számára pedig lehetôségeket

rejt magában. De nemcsak a hálózati kapcsolat, hanem a mobileszközök mobilitása is veszélyes lehet az adatok biz-

tonsága szempontjából.

Egy kutatás szerint Londonban hat hónap alatt mintegy
60 000 mobiltelefont és 4500 laptopot felejtettek a taxikban,
valamelyik cég pedig véletlenül egy olyan használt laptopot
árverezett el az interneten, amely összes ügyfelének adatát
tartalmazta. Miközben a vállalatok többsége egyre nagyobb
figyelmet fordít az adatok és az informatikai rendszerek szoft-
verekkel való védelmére, a felmérések azt mutatják, hogy a
mobileszközöket használó alkalmazottak nagyobb kockázatot
jelentenek a vállalatok számára, mint a hackerek, az adathalá-
szat, illetve a vírustámadások.

A WiFi technológia csapdái

Egy, a Symantec által szervezett sajtóeseményen Horváth 

Tamás, a HuWiCo („Kábel Nélkül” Internetes Egyesület) tagja 
a WiFi elônyeirôl és veszélyeirôl tartott elôadást. A technológia

elônyei között kiemelte, hogy nagy sebességû kapcsolatot biz-
tosít, így kényelmessé teszi az otthoni, illetve a mobil munka-
végzést, valamint megoldást nyújt azok számára, akik nem
rendelkeznek kábeles internet-hozzáféréssel. A veszélyek 
között említette, hogy a felhasználók adataihoz WiFi-kapcsola-
ton keresztül könnyebben hozzáférnek az illetéktelen felhasz-
nálók, így a vezeték nélküli technológia alkalmazásakor kiemel-
ten kell figyelni a megfelelô adatbiztonságra. Horváth Tamás
arra is kitért, hogy miközben világszerte rohamosan terjednek
a hot-spotok, vagyis a WiFi-kapcsolatot biztosító pontok, Ma-
gyarországon ez a fejlôdés lassúbb, nem követi a nemzetközi
trendeket. A kávézókat üzemeltetôk közül például sokan azért
nem vezetik be a számukra egyébként nem nagy költséggel já-
ró rendszert, mert attól félnek, hogy az internetezôk kevés fo-
gyasztás mellett csak az asztalt foglalnák...

Horváth Tamás kiemelte, hogy bár az újonnan vásárolt lap-

kapcsolatok {} információvédelem
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topok csaknem mindegyike képes már a
WiFi-kapcsolatra, ezt a felhasználók több-
sége nem tudja, ami veszélyes lehet, hi-
szen a hordozható számítógép az operá-
ciós rendszer telepítése után azonnal
WiFi-kapcsolatot keres, így a felhasználó
adatai könnyedén hozzáférhetôk lesznek
az adathalászok számára. Az elôadó arra
is felhívta a figyelmet, hogy csak akkor
szabad nyilvános hot-spoton keresztül az
internetre kapcsolódni, ha garantált a há-
lózati biztonság. Egy WiFi-kávézóban 
üldögélve például bármelyik másik fel-
használó meg tudja állapítani, hogy mi 
a hardver, illetve a kártya címe, amellyel 
a netre csatlakozunk, milyen gyártmányú
a gépünk, illetve milyen operációs rendszert használunk. 
Ez még nem számít bûncselekménynek, azonban ha valaki
azt is megvizsgálja, milyen nyitott portok találhatók a gépün-
kön, illetve megpróbál hozzáférni az adatainkhoz, az már ille-
gálisnak tekinthetô. Mivel a WiFi-kártya mindig a legerôsebb
jelhez kapcsolódik, tudtán kívül az is bûncselekményt követ el,
akinek számítógépe otthoni internetezés közben a szomszéd
erôsebb jelet kibocsátó WiFi-kapcsolatához csatlakozik.
Megfelelô védelemmel azonban a WiFi is biztonságosan 
mûködik.

A mobileszközök nagyobb kárt okozhatnak, mint a vírusok

A Symantec megbízásából a mobileszközök használatáról
készült kutatás eredményeit Bartha Hedvig, a Symantec PR-
menedzsere ismertette. Az Economist Intelligence Unit által
készített felmérésbôl az derül ki, hogy a mobil-számítástech-
nika által nyújtott elônyök céges környezetben való kihaszná-
lásának legnagyobb akadályát a biztonsággal kapcsolatos ké-
telyek jelentik. A kutatás komoly hiányosságokat mutatott ki
a cégek mobileszközökre vonatkozó jelenlegi védelmi rendel-
kezéseiben. Bár a vállalatok jelentôs részét érte már anyagi
veszteség a mobileszközökkel kapcsolatos védelem hibái mi-
att, csak kis részük tanulmányozta a kéziszámítógépekkel,
okos telefonokkal és más mobileszközökkel kapcsolatos ve-
szélyeket. A kutatás szerint a cégek közel egyharmadánál
nincs a mobilbiztonsággal kapcsolatos külön óvintézkedés.

A megkérdezett cégek kevesebb mint fele használ a mobil-
eszközök védelmére külön védelmi szoftvert, és sok vállalatnál
hiányzik a mobilbiztonságot szolgáló, tervszerû stratégia. 
A cégek nem kevesebb mint 78%-a vagy esetileg foglalkozik
az új típusú eszközök védelmi követelményeivel, vagy meg-
próbálja az eszközöket a meglévô hálózatvédelmi szabályo-
zásba besorolni. Teszi ezt annak ellenére, hogy a legtöbb
vezetô érzi: a mobilhálózatok számos veszélyforrással 
(például a vírustámadásokkal, a hackerek általi veszélyezte-
téssel vagy a kényes információk felfedésével, illetve kiszivár-
gásával) szemben sebezhetôbbek, mint a helyhez kötöttek.

Az informatikai védelemnél hajlamosak vagyunk arra, hogy
a tizenéves kódtörô rémképe lebegjen a szemünk elôtt. A mo-
bilvilágban azonban az alkalmazotti gondatlanság legalább
annyira veszélyes lehet, mint a vírusok és a neten garázdálko-
dó bûnözôk. Számos dolgozó használ olyan eszközt, amelyen
a cég kényes adatait tartalmazó e-mailek találhatók. Ezek 
a készülékek pedig sûrûn elkallódnak. A felmérés szerint való-
színûbb, hogy az elveszett vagy ellopott eszközök okoznak
anyagi veszteséget, mint a céget kívülrôl érô támadások.

A felmérés azt mutatja, hogy a legtöbb vállalatvezetô csak
nagy vonalakban van tisztában a mobileszközök használatá-
nak biztonsági problémáival. Az ázsiai–csendes-óceáni térség
felsôbb vezetôi – állításuk szerint – a legtájékozottabbak a mo-
bil-számítástechnikához kapcsolódó veszélyeket illetôen: 
37 százalékuk „teljesen tisztában van a veszélyekkel”. Európa 
a második 30 százalékkal, míg Észak-Amerikában csak 25 szá-
zalék vélekedik így. Bár a többség nagyjából tisztában van a
mobilmunkavégzés lehetséges kockázataival és elônyeivel, úgy
tûnik, hogy általában csak a hordozható számítógépekre gon-
dolnak. Ebbôl az következik, hogy a megkérdezett cégek több-
ségénél még nem is foglalkoztak a többi mobileszköz bizton-
ságának jelentôségével. A vállalatvezetésnek a mobilveszélyek-
rôl kialakult torz képe aláássa az alkalmazottak magatartásá-
nak megváltoztatására és a mobileszközökön tárolt adatok
hathatósabb védelmét szolgáló, szigorúbb védelmi szabályok
létrehozására irányuló kísérletek hatásosságát.

A cégek nyilván nem tilthatják meg dolgozóiknak a mobil-
eszközök használatát, ezért azt biztonságossá kell tenniük.
Egyes vállalatoknál meglehetôsen merev szabályozást vezet-
tek be, amelyet a központi informatikai részleg felügyel. Más-
hol úgy vélik, hogy több felelôsséget kell áthárítani a végfel-
használóra, persze az informatikai részleg eszközeinek és 
támogatásának segítségével. Bármelyik utat választják is,
gondoskodniuk kell arról, hogy a védelmi intézkedések
összeegyeztethetôk legyenek az alkalmazottak munkamód-
szereivel. Ha nem így tesznek, elveszíthetik azokat az
elônyöket, amelyek a mobiltechnikába való beruházás fô
mozgatórugói voltak.
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További információ a www.symantec.com címen található.



Mi kell  ahhoz, hogy az adatok mobilak és védettek 

legyenek?

� A felsôbb vezetésnek prioritásként kell kezelnie a mobil-
biztonságot. A vállalatvezetôknek jól értesültnek kell len-
niük a megjelenô veszélyforrásokról, és a védelmi eljárá-
sok betartásával jó példával kell elöl járniuk.

� A cégeknek ki kell használniuk a hálózat megfigyelésére
szolgáló eszközöket, hogy tudják, ki vagy mi fér hozzá 
a hálózathoz. Gondoskodniuk kell arról, hogy valamennyi
eszközön rendszeresen frissítsék a szoftvereket, és meg
kell gyôzôdniük arról, hogy a szerverek a hálózatra kapcso-
lódni kívánó felhasználóknak mind a jogosultságát, mind
a vírusvédelmét ellenôrizni tudják.

� A felhasználókat ki kell oktatni mind a technikai, mind 
a fizikai jellegû gyakorlati óvintézkedésekre, mielôtt rájuk
ruházzák a felelôsséget. A felhasználóknak – ha ügyfelek
adatait viszik magukkal – tudniuk kell például a titoktartá-
si törvények vonatkozásairól.

� Azt is biztosítani kell, hogy a felhasználók tudják, mi 
a teendô, ha ellopják tôlük az eszközt (például értesíteniük
kell az informatikai részleget, hogy az távolról törölhesse 
a kényes adatokat).

� Az úton levô hordozható számítógépek eredményesen

megvédhetôk saját (letölthetô) tûzfallal és VPN-en keresz-
tül felépített kapcsolattal.

� Tanulmányozni kell a felhasználók magatartását, és 
a tapasztalatok alapján olyan szabályokat kell alkotni,
amelyek a maximális biztonság mellett a legnagyobb 
rugalmasságot és termelékenységet eredményezik.

� Bár a biztonságot többnyire gondatlanságból sértik meg,
az értékes adatok szándékos ellopása vagy kiszivárogtatá-
sa sem ritka. Az átfogó mobilbiztonsági szabályzatnak az
iPoddal, USB-tárolóval vagy fényképezôgépes mobiltele-
fonnal történô információlopással is foglalkoznia kell.

A Volvo Trucks vezetôinek gondolatai például nem csupán a
jármûvek hatékony közlekedése körül forog. A világ egyik leg-
nagyobb, 130 országban mûködô nehéztehergépkocsi-gyártó-
ja állandóan úton lévô dolgozóinak hozzá kell férniük a cég
adataihoz. Mint sok észak-európai cég, a Volvo Trucks is korán
belekezdett a mobil-adatkezelésbe, és az aránylag kiforrott
használat sem vezetett laza magatartáshoz. A cég valóban
imponálóan szigorúan ellenôrzi a felhasználókat. „Nagyon
körültekintôek vagyunk a tekintetben, hogy miként kapcso-
lódnak a munkatársak a cég hálózatához” – mondta Björn

Sand, a Volvo Trucks informatikai igazgatója. Szavai sze-
rint a cég „intenzíven” használja a mobil adatokat.
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