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Ezt az eredetileg kombinével és csipkével meg-

énekelt lakodalmas sort dúdolgatom magam-

ban, valahányszor a média a Combinókkal fog-

lalkozik, s nem is azért, mert idegesítenek a sok-

milliárdos villamosberuházás máig tisztázatlan

momentumai, hanem azért, mert eközben mél-

tatlanul alulreprezentált a sajtóban egy másik sokmilliárdos BKV-s beruházás, mégpedig az,

amely a csipkével hozható laza asszociációs kapcsolatba: a chipkártyatender.

A feladat informatikai szempontból viszonylag egyszerûnek látszik. A mai mûszaki lehetô-

ségek megengedik, hogy pontosan követhetô legyen az utasok áramlása, megoldható legyen

a teljesítmény alapú elszámolás az esetlegesen különbözô tulajdonú közlekedési vállalatok

között (tehát az utas a jegyével vagy a bérletével szabadon közlekedhetne minden olyan jár-

mûvel, amely közelebb viszi a céljához, nem kellene foglalkoznia azzal, hogy az most vonat,

Volánbusz, metró vagy éppen omnibusz, majd a közlekedési társaságok elosztják a rájuk jutó

viteldíjat). Miután a chipkártyát a megfelelô készülék felszállásnál és leszállásnál is látja, az

egyes megállók forgalmának elemzése szintén automatizálható, és így a viteldíj nemcsak 

a szolgáltatás megfizetését, hanem annak optimalizálását, fokozatos javítását is eredmé-

nyezheti. Ráadásul egy csapásra megoldódna a nyugdíjasok „jegykezelése” is, nem kellene új

megoldást találni arra, hogy miképp vásároljanak jegyet azok, akik ingyen utazhatnak, és

nem kellene mindezzel az önkormányzati választások elôtt tematizálni a közvéleményt...

Sajnos azonban kell, mert a hosszú ideje késlekedô tenderben (az eredeti tervek szerint már

március óta üzemelnie kellene a rendszernek) csak nem akar eredmény születni, a BKV

ugyanis a legvégsô fázisban érvénytelenné nyilvánította a chipkártyatendert, a finisbe beju-

tott két pályázó pedig a Közbeszerzési Döntôbizottsághoz fordult. Lapzártánk idején még

nem született döntés, de végül is cikkünk tartalma szempontjából ezt nem feltétlenül kell

megvárnunk. Hiszen az is csak látszólag pozitív végkifejlet, ha úgy dönt a Közbeszerzési Dön-

tôbizottság, hogy a pályázóknak van igazuk, és igenis hirdessen eredményt a BKV, hiszen el-

képzelhetô, hogy az ilyen kikényszerített eredményhirdetés után a megrendelô mennyire

fogja támogatni a gyôztes munkáját, s ebbôl az együttmûködésbôl mikor születik meg egy

olyan informatikai rendszer, amely jó néhány világvárosban már évtizedek óta mûködik.

Hogy miért is tért ki a Combino-botrány idején és az önkormányzati választások elôestéjén

az eredményhirdetés elôl a BKV, azt érdemi információ hiányában csak találgatni lehet. Nyil-

ván az eredményhirdetés is szülne vitát, a tendervesztesek általában találnak alapot arra,

hogy vitassák a döntést, ám az utazóközönség szempontjából egyértelmûen az a legrosz-

szabb, hogy nincs döntés, nekik drága a halogatás, és valamikor ôk fogják majd megfizetni

azokat a százmilliókat is (mert a végsô árba bizonyosan beépülnek), amelyeket a pályázók

évek óta a felkészülésre, tenderezésre fordítanak. Arról nem lehet szó, hogy a pályázók ne

lennének felkészültek (az utolsó fordulóig eljutó EDS-nek és T-Systemsnek egyaránt van ilyen

referenciája), arról már sokkal inkább, hogy maga a BKV alkalmatlan egy ilyen tender botrány

nélküli levezénylésére, a gyôztessel való együttmûködésre, egy több tízmilliós informatikai

jegyrendszer mielôbbi bevezetésére... De hogyan is ne lenne alkalmatlan egy olyan cég,

amelynek vezetôi a konkrét beruházással kapcsolatban is csak azzal kalkulálnak, hogy mikor-

ra térül meg a chipkártyás rendszer a bliccelôk pénzébôl, s nem azzal, hogy ez a rendszer mi-

lyen új lehetôségeket teremt mondjuk a fordaoptimalizálás terén.

A Combino, amivel tele vannak az újságok, tehát csak a felszín, amely alatt csipkés kombiné

ugyan nem biztos, hogy van, de töketlenkedések (és olyan történetek, amelyek tartalmilag iz-

galmasabbak, szövevényesebbek a Combinókénál) bizonyosan rejtôznek még... Ezek közül

egy a chipkártyatender, amely informatikai vonatkozásai miatt inkább idekívánkozik a Busi-

ness Online-ba, mint az, hogy nyílik, vagy nem nyílik a Combino ajtaja... De talán még jobb

lett volna, ha az utóbbi nem is lett volna soha téma, az elôbbi kapcsán pedig már a rendszer

bevezetésérôl adhatnánk hírt.
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AZ S&T FELVÁSÁROLTA 

A UNITIS RENDSZERHÁZ ZRT.-T

Az akvizíció lehetôvé teszi,
hogy az S&T Magyarország-
ra is kiterjessze SAP-
rendszerintegrátori tevé-
kenységét, és ezzel párhuza-
mosan az elmúlt idôszakban
dinamikusan fejlôdô IT-
infrastruktúra üzletággal
együtt tovább erôsítse pozí-
cióját a hazai informatikai
szolgáltatási szektorban.

http://hirek.prim.hu/cikk/54514/

„KÖRNYEZETBARÁTSÁGI” LISTA

A VEZETÔ TECHNOLÓGIAI

CÉGEKRÔL

A Greenpeace környezetvé-
dô szervezet listán rangso-
rolta az általa kiválasztott
technológiai cégeket termé-
keik környezetbarát volta, 
illetve újrafeldolgozási rend-
szereik hatékonysága alap-
ján. A mérgezô anyagok elle-
ni kampány vezetôje szerint
különösen elszomorító az
Apple rossz helyezése, hiszen
a design és a marketing te-
rén vezetô vállalatról van szó,
amelytôl elvárható lenne a
példamutatás a környezetvé-
delmi innováció terén is.
http://hirek.prim.hu/cikk/54480/

BEVÁLASZTOTTÁK AZ APPLE

IGAZGATÓTANÁCSÁBA 

A GOOGLE-VEZÉRT

Eric Schmidt, a Google ve-
zérigazgatója tagja lett az
Apple vele együtt immár
nyolctagú igazgatótanácsá-
nak. A döntéssel egyértelmû-
en igen szoros kapcsolat jött
létre a két cég között, így a
jövôben valószínûleg széles
körû kooperációra lehet 
számítani.
http://hirek.prim.hu/cikk/54479/

HOSSZABB TERMÉKTÁMOGA-

TÁS A MICROSOFT KIEMELT

ÜGYFELEINEK

A Microsoft tervezi, hogy
egy idô után terméktámoga-
tás nélkül maradó szoftvereit
tovább frissíti a szolgáltatá-
sért fizetô ügyfeleknek, így
meghosszabbítva a progra-
mok élettartalmát. A vállalat
általában egy idô után nem
frissíti régebbi termékeit, 
így azok egyrészt nem
fejlôdnek tovább, másrészt
biztonsági szempontból is
kockázatosabbá válhatnak. 
A fejlesztési költségek miatt
a Microsoft továbbra sem
vállalja minden korai szoftver
frissítését, ám nem túl 
magas összegért cserébe
letölthetôvé tesz egyes javí-
tásokat, fejlesztéseket.
http://hirek.prim.hu/cikk/54470/

A DELL SZÁMÍTÓGÉPGYÁRAT

ÉPÍT LODZBAN

Az amerikai Dell számítás-
technikai vállalat 120 millió
euró beruházással a lengyel-
országi Lodzban épít számí-
tógépeket elôállító gyárat. 
A beruházás – amelyhez az
állam támogatást nyújt – 
12 ezer embernek ad majd
munkát, s ezzel a külföldi cé-
gek közül a Dell lesz a legna-
gyobb foglalkoztató Lengyel-
országban.
http://hirek.prim.hu/cikk/54465/

A HVG ONLINE MEGVÁSÁROL-

TA AZ APRONETET

Az ingyenes internetes ap-
róhirdetési szolgáltatásokat
nyújtó Apronet.hu portál jú-

lius 1-jei szerzôdéskötéssel a
HVG Online Zrt. tulajdonába
került. A HVG Online az ügy-
lettel a Hvg.hu hírportál, a
Jobline állásközvetítô és az
Ingatlanmenedzser ingat-
lanközvetítô oldal mellett
online piacteret is kínál a lá-
togatóknak.
http://hirek.prim.hu/cikk/54459/

ORACLE: GRID COMPUTING ÉS

SOA A ZÁSZLÓN

Az Oracle Hungary fokozza
hazánkban Grid Computing
technológiájának vállalati
népszerûsítését, illetve üzleti
jelentôségének megfelelôen
a szolgáltatásorientált
szoftverarchitektúra (SOA)
itthoni elterjesztését.
http://hirek.prim.hu/cikk/54458/

TVNET: KÍSÉRLETI

INTERNETTÉVÉ 100 MILLIÓS 

BERUHÁZÁSSAL

A TVnet Kft. 100 millió fo-
rintos beruházással kísérleti
jelleggel megkezdte
internetes televíziós (IPTV)
szolgáltatását a fôvárosban.
A tesztelés 100 végponton,
25 csatornával indult: a no-
vember közepéig tartó
próbaidôszak alatt lehetôség
van az IPTV technológia által
nyújtott lehetôségek kipró-
bálására, így például a video-
téka, a zenetár, az elektroni-
kus mûsorújság használatá-
ra. Az IPTV lehetôvé teszi a
time shifting szolgáltatást is.
Segítségével 24 órán belül
külön rögzítôeszközök nélkül
bármikor visszanézhetô és
bármilyen idôpontra
visszaléptethetô a tárolt mû-
sor. A TVnet minden felhasz-

náló számára 5 órányi tárhe-
lyet ad, amelyre tetszôlege-
sen lehet tévémûsorokat
rögzíteni.
http://hirek.prim.hu/cikk/54434/

A SAMSUNG 400 MILLIÓ

EURÓS BEFEKTETÉST TERVEZ

SZLOVÁKIÁBAN

Szlovák kormányzati forrás
szerint a dél-korai cég Nyu-
gat-Szlovákiában egy LCD-
monitorokat gyártó üzemet
hozna létre 2010-ig. A
Samsungnak már van egy
üzeme Szlovákiában, amely
egyben közép-kelet-európai
logisztikai központja is.
http://hirek.prim.hu/cikk/54433/

EGYSÉGES 

AKKUMULÁTORSZABVÁNY 

A NOTESZGÉPEKHEZ?

A vezetô noteszgépgyártók,
köztük az Apple, a Dell és a
Lenovo, szeptemberben ta-
nácskozást tartanak a kali-
forniai San Joséban a notesz-
gépek lítium-ion akkumulá-
toraira érvényes egységes
szabvány kidolgozásáról. Az
említett cégek tagjai az
elektronikai vállalatokat
tömörítô, mintegy 2400 ta-
got számláló IPC szövetség-
nek, illetve részt vesznek an-
nak OEM Critical
Components Committee
(kb. „kritikus gyártmányokkal
foglalkozó”) bizottságában
is. A kérdés igencsak aktuális
azok után, hogy a Dell 4,1
millió Sony gyártmányú no-
teszgép-akkumulátort hívott
vissza túlmelegedéssel és
tûzesetekkel járó meghibá-
sodások miatt. A szabványo-
sítás ebben az esetben a
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kompatibilitáson és a ki-
egyensúlyozott teljesítmé-
nyen túl elsôsorban a bizton-
ságos mûködést hivatott
szavatolni, a kigyulladó no-
teszgépek ugyanis aligha ké-
pezhetik a békés minden-
napok részét egy normális
társadalomban.
http://hirek.prim.hu/cikk/54394/

AZ IBM 1,3 MILLIÁRD 

DOLLÁRÉRT MEGVESZI AZ ISS-T

Az IBM 1,3 milliárd dollárért
megvásárolja az Internet
Security Systems (ISS) nevû,
internetes és egyéb hálózati
biztonsági szoftvereket
fejlesztô céget. Az ISS csak
ebben a hónapban immár a
negyedik szoftvervállalat a
Webify Solutions, az MRO
Software és a FileNet után,
amelyet a világ legnagyobb
informatikai társasága meg-
vásárol. Az összesített számla
nagysága eléri a 3,6 milliárd
dollárt. Az IBM szerint az ISS
szoftverei nagymértékben
kibôvítik a cég lehetôségeit,
hogy széles körû biztonsági
szolgáltatásokat tudjon kínál-
ni vállalati ügyfelei számára.
http://hirek.prim.hu/cikk/54379/

KÖZEL 25 SZÁZALÉKOT 

SZERZETT A SYNERGONBAN 

A CASHLINE

A Cashline Befektetési Hol-
ding Rt. közel 25 százalékos
részesedést szerzett a
Synergon Informatikai Rt.-
ben 2,3 millió darab
Synergon-részvény megvá-
sárlásával. Ezzel közvetlen
részesedése 24,0721 száza-
lékra nôtt, ami a szavazati jo-
gok 24,7588 százalékát jelen-
ti. A befektetési társaság ez-
zel az informatikai cég leg-
nagyobb tulajdonosa lett.
http://hirek.prim.hu/cikk/54363/

SVEN SCHULDT A SYMANTEC

ÚJ REGIONÁLIS IGAZGATÓJA

Sven Schuldt alapos tudás-
sal és tapasztalattal rendelke-
zik, különösen a kelet-európai
piacokat tekintve. Elôzô mun-
kahelye az S&T AG (Kelet-Eu-
rópa legnagyobb rendszerin-
tegrátora) volt, korábban pe-
dig az EMC-nél és az NCR-nél
dolgozott. A szakember fô
célja, hogy a Symantec még
tovább növelje piaci jelenlétét
Kelet-Európában.
http://hirek.prim.hu/cikk/54278/

IBM: ÚJ SZOFTVERLICENCELÉS,

PIACON A DB2 9

Új licencelési politikát jelen-
tett be az IBM, amely a cég
szoftverportfóliójának több
mint felét érinti. A procesz-
szoralapon árazott termékek
bekerülnek az új, processzor-
értékegység alapú árazási
rendszerbe, amely többféle
licencelési módot biztosít az
ügyfelek részére. Az IBM piac-
ra dobta a DB2 9 – kódnevén
Viper – adatbázis-kiszolgáló
programcsomagot, amely a
„Kék Óriás” szerint az adatbá-
zis-technológiák terén több
mint két évtized óta a leglát-
ványosabb elôrelépést jelenti.
A DB2 9 a hagyományos, sta-
tikus adatbázis-technológiá-
kat interaktív adatkiszolgáló-
vá alakítja, amellyel a kliensek
hatékonyabban kezelhetnek
mindenféle típusú informáci-
ót – például dokumentumo-
kat, audio- és videofájlokat,
képeket, weboldalakat és di-
gitálisan aláírt XML-
tranzakciókat.
http://hirek.prim.hu/cikk/54275/

ÁTALAKULÓBAN A VÁLLALATI

TÁVKÖZLÉSI PIAC

A hazai vállalati szféra táv-
közlési piacának 2004–2005-
ben tapasztalt zsugorodása
megállt, de a cégek telekom-
munikációs költségstruktú-
rájában markáns
átrendezôdések figyelhetôk
meg: a vezetékestelefon-ki-
adások csökkenése és a mo-
bilpiac stagnálása mellett az
adatkommunikációs és
internetpiacok mérsékelt nö-
vekedésének lehetünk tanúi.
http://hirek.prim.hu/cikk/54260/

AZ SAP A VILÁG 100 LEG-

ÉRTÉKESEBB MÁRKÁJA KÖZÖTT

A Business Week és az
Interbrand által készített, a
világ 100 legértékesebb már-
káját tartalmazó „Best
Global Brands Report” listán
az SAP a harmadik legértéke-
sebb német brandként zárt a
Mercedes és a BMW mögött.
A listára való 2000-es felke-
rülése óta az SAP mint már-
ka értéke 63 százalékot növe-
kedett: mára meghaladja a
10 milliárd dollárt.
http://hirek.prim.hu/cikk/54236/

„EMPATIKUS” SZOFTVER

Empatikus, az ember iránt
együttérzést tanúsító számí-
tógépes programot készítet-
tek amerikai kutatók. A bosto-
ni egyetem tudósai által írt
szoftver nyolc paraméter
alapján kísérli meg megfejte-
ni, hogy a komputer elôtt ülô
személynek milyen a hangu-
lata. A program vizsgálja,
hogy az egyén ráncolja-e a

homlokát, vagy sem, észreve-
szi, ha gazdája mosolyog
vagy szomorú, s azt is figye-
lembe veszi, hogy összehúzza
vagy tágra nyitja-e a szemeit.
A hangulathoz alkalmazkodik
a képernyô is: amikor a szá-
mítógépen dolgozó személy
rosszkedvûen ráncolja a
homlokát, a monitor elsöté-
tül, s maga is depresszióssá
válik, ám amint elmosolyodik,
a display a szivárvány minden
színében ragyog.
http://hirek.prim.hu/cikk/54243/

NEGYEDMILLIÁRDOS HÁLÓZAT-

FEJLESZTÉS A GTS DATANETNÉL

A GTS Datanet Távközlési
Kft. több mint 250 millió 
forintért bôvítette és 
továbbfejlesztette IP-gerinc-
hálózatát: a cég a korábban
másodpercenként 3 gigabit
kapacitású kapcsolatát 10 gi-
gabitesre növelte, s üzembe
helyezett egy szintén 10 gi-
gabites tartalék kapcsolatot
is. A cég a belföldi sávszéles-
ség mellett a nemzetközi
sávszélességet is nagymér-
tékben bôvítette, ami mára
eléri az 5 gigabitet.

http://hirek.prim.hu/cikk/54161/

SZIGORÚ EREDETISÉG-

VIZSGÁLÓ LESZ A VISTÁBAN

Ez ideig csakis akkor volt
szükségük a felhasználóknak
jogtiszta Windowsra, amikor
nem kritikus besorolású biz-
tonsági javítófoltokat, illetve
különbözô kiegészítô Micro-
soft-programokat telepítet-
tek számítógépükre. A
jövôben azonban komoly szi-
gorításokat fog eszközölni a
vállalat ezen a téren, hogy
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visszaszorítsa a kalózkópiák
terjedését. A Vistába beépí-
tett WGA-funkció még haté-
konyabb lesz, mint ami je-
lenleg az XP-ben található,
és jelentôs megkülönbözte-
téseket fognak tenni az ere-
deti és a hamis verziók kö-
zött, hogy ezáltal is a szoft-
ver megvásárlására ösztö-
nözzék a felhasználókat. 
A vállalat képviselôi nem kö-
zöltek arra vonatkozó részle-
teket, hogy pontosan milyen
funkcióktól zárják el a kalóz-
kópiák felhasználóit.
http://hirek.prim.hu/cikk/54208/

TÁMAD AZ APPLE MAC OS X

„LEOPARD”

Az Apple éves nemzetközi
fejlesztôi konferenciájának
megnyitóján bemutatta új
operációs rendszerét, a Mac
OS X „Leopard”-ot és annak
újdonságait. A Mac OS X
operációs rendszer várható-
an 2007 tavaszán kiadásra
kerülô változata számtalan
új szolgáltatást, például lát-
szólag idôgépként mûködô,
interaktív, felhasználóbarát
biztonsági mentéseket és az
adott pillanatban futó szoft-
verek ablakainak kényelmes
csoportosítását lehetôvé
tevô nézetet kínál, számta-
lan új multimédiás fejlesztés
mellett.
http://hirek.prim.hu/cikk/54204/

AMD-S DELL NOTESZGÉPEK

OKTÓBERTÔL

A Dell a negyedik negyed-
évben készül piacra dobni a
legelsô AMD-lapkákkal sze-
relt noteszgépeit. A vezetô
számítógépgyártó több tí-
pus forgalomba hozatalát
tervezi, így Sempron, Athlon
64, valamint Turion 64 X2-es
CPU-kkal dolgozó noteszek is

lesznek majd a választékban.
Az elsô AMD alapú hordoz-
ható számítógépek valószí-
nûleg 15,4 hüvelykes
kijelzôvel érkeznek, azonban
a késôbbiekben (december
tájékán) várható a 17 colos
képernyôt tartalmazó mo-
dellek megjelenése is. Az
amerikai konszern korábban
kizárólag a piacvezetô Intel
lapkáival dolgozott.
http://hirek.prim.hu/cikk/54168/

ISMÉT KIMAGASLÓ ÉVET ZÁRT

A SUN MAGYARORSZÁGON

Kiemelkedôen jó ered-
ménnyel zárta 2006-os
pénzügyi évét a Sun magyar-
országi leányvállalata: az
elôzô évhez képest 15 száza-
lékos bevételnövekedést ért
el a hazai IT-piacon. A válla-
lat bevételének 40 százaléka
a korábban célterületként
megjelölt infrastruktúra-
szolgáltatásokból származik.
A teljes árbevételen belül a
távközlési piacról származó
aránya a legjelentôsebb,
emellett meghatározó a kor-
mányzati, valamint a pénz-
ügyi szektor megrendelései-
bôl származó árbevétel, me-
lyek mindegyike növekedést
mutatott a tavalyi év ered-
ményeihez képest.

http://hirek.prim.hu/cikk/54177/

ERÔSEBB VERSENY 

A HUNGAROTEL PIACÁN IS

A Nemzeti Hírközlési Ható-
ság (NHH) Tanácsa az
Emitel, az Invitel, a Magyar
Telekom és a Monortel után
kihirdette a Hungarotel hu-
rokátengedési referencia-
ajánlatára vonatkozó hatá-

rozattervezetét is: a társa-
ságnak a másik négy jelen-
tôs piaci erejû (JPE) szolgál-
tatóhoz hasonlóan szintén
jelentôsen csökkentenie kell
a hurokátengedés egyszeri
és havi díjait. A hurokátenge-
dés lehetôvé teszi, hogy a
szolgáltatók akár teljes egé-
szében átvegyék az elôfize-
tôt a másiktól, így a fogyasz-
tónak az új szolgáltatás
igénybevétele mellett nem
kell valamelyik JPE-szolgálta-
tóval is szerzôdéses kapcso-
latban állnia. A határozat
életbe lépése után a
Hungarotel területén is to-
vább erôsödhet a verseny az
internetszolgáltatók között.
http://hirek.prim.hu/cikk/54160/

ÚJ ÜZEMET ÉPÍT A TOSHIBA ÉS

A SANDISK

A Toshiba és a SanDisk ösz-
szességében mintegy 600
milliárd jent (5,2 milliárd dol-
lárt) készül beruházni, hogy
az egyre növekvô kereslet ki-
elégítésének szándékával
felépítsen egy Flash-
memóriákat gyártó üzemet
Japán nyugati részén. Az
elektronikai készülékekben –
többek között hordozható
zenelejátszókban, mobiltele-
fonokban és memóriakár-
tyákban – felhasznált NAND
Flash-memóriák kereslete vi-
lágszerte hatalmas ütemben
növekszik.

http://hirek.prim.hu/cikk/54122/

ELADTA FÉLVEZETÔ-

ÜZLETÁGÁT A PHILIPS

A holland Philips, a legna-
gyobb európai fogyasztói
elektronikai gyártó és a világ

legnagyobb fényforrásgyár-
tója az amerikai Kohlberg
Kravis Roberts befektetô-
társaság, a Silver Lake
Partners és a holland
AlpInvest Partners NV 
konzorciumának adja el fél-
vezetô-üzletága 80,1 százalé-
kát. A maradék 19,9 százalé-
kát egyelôre megtartja 
magának. Az ügylet – amely-
nek értéke 7,4 milliárd euró –
lehetôvé teszi, hogy Európa
legnagyobb fogyasztói elekt-
ronikai cége a jövôben ha-
gyományos alaptevékenysé-
gére és mindinkább az orvosi
berendezések gyártására
összpontosítson.

http://hirek.prim.hu/cikk/54121/

A SONY KIVONUL 

A PLAZMATÉVÉK PIACÁRÓL

A japán elektronikai óriás-
cég 2004-ben még mintegy
háromszázezer plazmatévét
értékesített, tavaly azonban
már csak alig százezret. A
vállalat idén év elején ki is
vonta készülékeit az ameri-
kai piacról, most pedig vég-
leg abbahagyja a plazma-
megjelenítôs modellek for-
galmazását. A döntés fô oka
az, hogy a Sony nem rendel-
kezik saját plazmapanel-
gyártó üzemmel, így ezeket
másoktól kénytelen megvá-
sárolni, ami jelentôs mérték-
ben csökkenti a termékek ál-
tal hozott nyereséget.
http://hirek.prim.hu/cikk/54091/

DVD-MEGSEMMISÍTÔT ADOTT

KI A PLEXTOR

Az adataik biztonságos
megôrzésére adó felhaszná-
lók számára oly kedves cég

aktuális {} hírek
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meglepô húzással a másik
irányba lépett egyet: erôs lé-
zersugárral mûködô, speciális
DVD-megsemmisítôt jelen-
tetett meg, amely 100 száza-
lékosan képes eltüntetni a
féltve ôrzött vállalati titkok
minden nyomát. Felmerülhet
a kérdés: nem lehetne ezt
egyszerûbben, a DVD meg-
hajlításával, összekarcolásá-
val megoldani? Otthoni kö-
rülmények között ez
megfelelô megoldás lehet,
ám ha igen értékes vállalati,
kormányzati adatokról van
szó, adatmentô szakemberek
még egy igencsak roncsolt
lemezrôl is rengeteg infor-
mációt képesek helyreállítani.
http://hirek.prim.hu/cikk/54089/

ALKALMAZOTTAINAK 

NEGYEDÉT ELBOCSÁTJA AZ AOL

Hatalmas leépítési hullám-
ba kezdett a meghatározó
amerikai szolgáltató: min-
den negyedik dolgozónak
mennie kell. Az elküldésre
kerülô mintegy 5000 fô a 
19 ezer fôs teljes személyi ál-
lománynak legalább 26 szá-
zaléka. A Time Warner köte-
lékébe tartozó vállalat most
bejelentett átszervezési ter-
vének értelmében a távozók
leépítése hat hónapon belül
megtörténik. A változás
nyertesei – legalábbis rész-
ben – a felhasználók lesznek,
mivel az elbocsátott alkal-
mazottak bérének felszaba-
dulása lehetôvé teszi, hogy 
a széles sávú szolgáltatások-
ra elôfizetô AOL-kuncsaftok
a jövôben ingyenesen kapják
az e-mail, az üzenô- és egyéb
szolgáltatásokat, amelyekért
korábban külön kellett fizet-
niük. A lépés egyben a válla-
lat európai érdekeltségeinek
leépítését is jelenti: a meg-
szûnô 5000 állásból 3000

európai leányvállalatoknál
található.
http://hirek.prim.hu/cikk/54073/

S&T: REKORDNYERESÉG ÉS

PÖRGÔ HAZAI ÜZLETMENET

Rekordösszegû, tavalyhoz
képest 45,7 százalékkal
megnövekedett bevételt és
142,8 százalékos nyereségnö-
vekedést jelentett a S&T AG.
Az S&T Magyarország Kft.
szintén eredményes félévet
tudhat maga mögött,
bôvülô szervezettel és sike-
res projektekkel. Az S&T AG
tájékoztatása szerint 2006
elsô félévének árbevétele
205,8 millió euró volt, amely
45,7 százalékkal magasabb
az elôzô év hasonló
idôszakánál. A magas hozzá-
adott értékû Business
Solutions üzletágban a bevé-
tel 69,5 százalékkal, 45,4 mil-
lióra nôtt. Mindeközben az
eredmények is jelentôsen
megugrottak, 142,8 százalé-
kos növekedéssel a 2005-ös
2,5 millióról 6,1 millió euróra.
http://hirek.prim.hu/cikk/54067/

MONOPOLHELYZET TEREMTÉSE

MIATT ELMARASZTALTÁK 

A RAMBUST

Az USA versenyhivatala sze-
rint a memóriák terén tech-
nológiailag élenjáró vállalat
szándékosan törekedett a pi-
ac szûkítésére. A szövetségi
hivatal (FTC) szerint a
Rambus négy olyan alapvetô
technológiával kapcsolatban
tartott vissza információt,
amely a DRAM-megoldáso-
kon keresztül beépült a szá-
mítástechnika mindennapja-
iba. Az FTC öttagú bizottsá-

gának döntése egy négyéves
vita végére igyekszik pontot
tenni. A JEDEC iparági szövet-
ség például többször kért tel-
jesen gyakorlatias informáci-
ókat a Rambustól, hogy tag-
jai eldönthessék, milyen
megoldásokat részesítenek
elônyben, ám a vállalat mind-
annyiszor megtagadta az in-
formációszolgáltatást. Az eh-
hez hasonló esetek miatt az
FTC vizsgálatot kezdett, és
akár adatszolgáltatásra köte-
lezés is lehet az ügy vége. A
Rambus számára ez húsba
vágó kérdés, mivel a vállalat
bevételeinek csupán töredé-
ke származik tényleges me-
móriamodulok eladásából, a
cég túlnyomó részben a gyár-
tóknak borsos áron értékesí-
tett licencekbôl él.
http://hirek.prim.hu/cikk/54057/

WI-FI-VEL FEDNÉK LE 

BUDAPESTET

Várhatóan még az ôszi vá-
lasztások elôtt a Fôvárosi
Közgyûlés elé kerül a Buda-
pest drótnélküli internet-
hozzáférésének kiépítésérôl
szóló tervezet. A pályázó cé-
gek az éjszakai áramot
használó Wi-Fi-routereket 
a köztéri lámpákra telepít-
hetik, s ezért vállalniuk kell,
hogy bizonyos szolgáltatá-
sokat ingyen nyújtanak 
a lakosságnak és az önkor-
mányzatnak. A szolgáltatás
elindítása Budapest terüle-
tén – a jelentkezô cégek már
kiépített alap-infrastruktú-
rájának függvényében – 
összesen 200-250 millió fo-
rintba, a Wi-Fi-sugárzó 
eszközök 150-200 millióba
kerülnek. A tervek szerint 

a Fôvárosi Önkormányzat
még idén ôsszel pályázat 
kiírását tervezi a Wi-Fi-
szolgáltatás kialakítására.
http://hirek.prim.hu/cikk/54047/

BORHAMISÍTÁS ELLENI ROBOT

Az NEC a borkereskedôk
speciális igényeit kielégítve
olyan robotot hozott létre,
amely képes megállapítani
30 borszôlô jellegzetességeit
az italban, így könnyen ki-
szúrható például a Merlot-
val „feljavított” Cabernet. A
borrobot egyik elônye, hogy
igen drága nedûk tesztelésé-
re is alkalmas, mivel az ered-
mények meghatározásához
szükséges mennyiség mind-
össze 5 milliliter, gyakorlati-
lag néhány csepp. Az NEC
mindenesetre folyamatosan
továbbfejleszti a terméket. 
A szakértôk szerint igazán
sokoldalúan használható 
akkor lesz, ha képessé válik 
a tervbe vett mintegy 1000
összetevô kimutatására.
http://hirek.prim.hu/cikk/54040/

A TELENOR FELVÁSÁROLTA 

A SZERB MOBI 63-AT

A Telenor megvette a Mobi
63-at 1,51 milliárd euróért. Ez
1997 óta Szerbia legnagyobb
privatizációs üzlete. (A Tele-
nor a Pannonnak is tulaj-
donosa.) A Telenor teljes
ellenôrzése alá vonja a 2 mil-
lió elôfizetôvel rendelkezô
Mobi 63-at, a szerb szolgálta-
tó összes eszközét, infrastruk-
túráját, továbbá hozzájut egy
megújítható, tíz évre szóló
mûködési engedélyhez is.
http://hirek.prim.hu/cikk/54028/
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Horváth Pál kiemelte, hogy az ITÉSZ „elébe megy” a terü-
leten meglévô szabályozatlanságoknak, és kvázi az önszabá-
lyozás eszközeivel szeretne élni. A hazai távközlés karizmati-
kus alakjának véleménye szerint a VoIP szabályozási 

dilemmáinak (pl. földrajzi vagy helyfüggetlen telefonszám-
kiosztás, nomaditáskezelés, tápellátás megoldhatósága, 
segélyhívás lokalizálása, VoIP-kategorizálás, számhordozható-
ság stb.) megvitatása, képviselete lesz az ITÉSZ és a Nemzeti
Hírközlési Hatóság közötti kapcsolat fontos része.

„Magyarországon alternatív szolgáltatások leginkább a tá-
volsági, mobil- és nemzetközi irányokba valósulhattak meg ez
idáig, az ügyfelek számára talán emiatt sem hozott érezhetô
változást az elmúlt évek liberalizációs folyamata. Nem került
kiaknázásra az Európában is elsônek számító, tavaly beveze-
tett, nem helyhez kötött szolgáltatások számára dedikált 21-
es prefix, mivel hiányzik a teljes körû szabályozása. Az EU-n
belül is többféle álláspont létezik a VoIP-szolgáltatások szabá-

lyozására, de azt gondolom, hogy ebben a magyarországi
szolgáltatók utat mutathatnak, közösen az NHH-val” – nyilat-
kozta Kun István. És hozzátette: „Az új technológia megjele-
nése robbanásszerû változásokat fog elôidézni a magyar és 

az európai piacokon, s ezt szövetségünk szeretné
elôsegíteni, illetve jogi és mûszaki ajánlásokkal 
befolyásolni.”

Az ITÉSZ további céljai: az elektronikus hírközlés-
rôl szóló 2003. évi C. Tv. céljai és alapelvei teljesülé-
sének elôsegítése és támogatása; az IP-
telefonszolgáltatás hibátlan mûködése, jogi és
mûszaki biztonságának növelése, a tagok kötele-
zettségvállalása a minôségi és korrekt szolgálta-
tásnyújtás érdekében.

A szövetség legfontosabb feladatai: etikai kódex
megalkotása; BVX (Budapest Voice Exchange)
kicserélôközpont létrehozása, amelyben az ITÉSZ 
a BIX mintájára tervezi felépíteni a ki- és bemenô
hívások cseréjét, mérését; mûszaki ajánlások kidol-
gozása Magyarország és az EU szakhatóságainak;

tanulmány megjelentetése az ITÉSZ-tagok által bevizsgált
eszközökrôl; tanúsítvány (ITÉSZ-certificate) kiadása.

A sajtótájékoztatón az NHH képviseletében felszólalt
Bánhidi Ferenc, aki emlékeztetett rá, hogy az EU a verseny
élénkítésének eszközét látja a VoIP-ben, amelynek éppen
most megkezdôdött fejlôdése miatt számos szabályozási kér-
dést a technológia és a piac fejlôdésének függvényévé tett, il-
letve az elképzelése szerint könnyû („light”) szabályozást a
tagországok hatóságainak szerepkörébe utalja. A hatóság és
a szövetség leendô szakmai viszonyára vonatkozó kérdésre
Bánhidi elmondta: harmonikus együttmûködésben, az NHH
és az ITÉSZ együttes szabályozási tevékenységének érvé-
nyesítésében gondolkodnak.

Megalakult az 
IP Telefon Szolgáltatók
Érdekvédelmi Szövetsége
Hét alapító céggel létrejött a magyarországi IP Telefon Szolgáltatók Érdekvédelmi Szövetsége (ITÉSZ), amelyet a ta-
gok azért hoztak létre, hogy elôsegítsék a VoIP technológia zökkenômentes elterjedését, és hozzájáruljanak a jogi és
mûszaki szabályozás egységesítéséhez, a közös üzleti célok megvalósításához, illetve a jelenlegi piaci korlátok meg-
szüntetéséhez. A további belépôket szívesen fogadó nyitott szövetség tagjai: Actel Zrt., 3C Kft., Externet Kft., Designer
Team Kft., Mikroháló Kft., MyPhone Kft., Opennetworks Kft. Az ITÉSZ elnöke Kun István (Externet), tiszteletbeli elnöke
Horváth Pál (Actel).
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Az AMD közvetlen hozzáférést

nyert az ATI grafikaiáramkör-

technológiájához, amely folyamatosan

növekvô szerepre tesz szert a nagy tel-

jesítményû számítógépekben, a video-

játék-konzolokban és más szórakozta-

tóelektronikai cikkekben. A számítógé-

pes játékok futtatását lehetôvé tevô

grafikai kártyákban alkalmazott áram-

körök és processzorok piacát az ATI és

az Nvidia uralja. Az AMD és az Intel

egyaránt ügyfele az ATI-nak.

Az ATI megvásárlásával az AMD 7,3

milliárd dollárt forgalmazó és 15 ezer

alkalmazottat foglalkoztató konszern-

né duzzadt. Az ATI 2,2 milliárd dollár

forgalmat és négyezer alkalmazottat

vitt a közösbe.

A markhami (Ontario állam) vállalat

a számítógépekhez való grafikai 

processzorok mellett nagy teljesítmé-

nyû áramköröket is elôállít különbözô

videojáték-konzolokhoz, például 

a Microsoft XBoxhoz, digitális tévévevô

set-top box készülékekhez, valamint

más szórakoztatóelektronikai beren-

dezésekhez.

Elemzôk a májusban elindult találgatásokra reagálva inkább

egy hosszú távú stratégiai szövetséget vagy esetleg pénzmoz-

gás nélküli összeolvadást tartottak valószínûnek, a direkt fel-

vásárlás ugyanis meglehetôsen kedvezôtlen pénzügyi helyze-

tet teremthet az AMD számára. Az 5,4 milliárdos vételár kifi-

zetéséhez a cég többek között 2,5 milliárd dolláros kölcsönt

vesz fel a Morgan Stanley Befektetési Alaptól, további közel 

3 milliárdot pedig saját, máshonnan nyilvánvalóan majd hi-

ányzó forrásokból teremt elô. Ezzel szemben az AMD mind-

össze 75 millió dolláros mûködésiköltség-megtakarítást prog-

nosztizál az elsô, 2007-es évre az egyesített vállalat számára.

Az adósság, illetve az ATI nem túl fényes üzleti pozíciója mi-

att a befektetôk egyelôre nem tûnnek bizakodónak, amit a

hírre az AMD részvényeinek közel 8 százalékos esése is jól je-

lez. Egyes elemzôk ugyanakkor kiváló stratégiai húzásnak mi-

nôsítették a lépést, mivel általa az AMD kiszoríthatja az Intelt

a csúcskategóriás grafikus platformok területérôl. Az ügyletet

még mind az ATI részvényeseinek, mind pedig a kanadai és

amerikai felügyeleti szerveknek jóvá kell hagyniuk.

Az egyesülés az AMD vezére, Hector Ruiz szerint az egész

ágazat növekedésére és innovációs teljesítményére pozitív

hatással lesz. Az akvizícióval az AMD ki kívánja elégíteni 

a kulcspiacok egyre növekvô igényét az integrált chip-

rendszerek iránt. Ilyen lehet például a processzorok és 

a grafikai processzorok integrálása egyetlen áramköri 

platformba. Az AMD változatlanul kínál majd különálló ter-

mékeket is, hogy biztosítsa a választás lehetôségét ügy-

feleinek termékeik fejlesztésében.

Az AMD
megvásárolta az ATI-t
Az amerikai Advanced Micro Devices (AMD) félvezetôáramkör-gyártó megvásárolta a kanadai ATI Technologies

grafikaiprocesszor-gyártó vállalatot 5,4 milliárd dollárért (4,3 milliárd euró). Az akvizícióval szorosabbá vált 

a konkurenciaharc az AMD és riválisa, az ágazati éllovas Intel között.

Hector Ruiz

információvédelem {} szabályozás
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A bírság a 2005. december 16. és 2006. június 20. közötti

idôszakra vonatkozik, és napi 1,5 millió eurónak felel meg, azaz

valamivel kevesebb, mint az elsô körben lehetséges maximá-

lis 2 millió. Abban az esetben viszont, ha a Microsoft továbbra

sem felel meg az elôírt rendelkezésnek, úgy az összeg meg-

duplázódhat, vagyis napi 3 millió euróra emelkedhet. A 2004.

márciusi pénzbüntetés összege 497 millió euró volt. Neelie

Kroes, az EB versenyügyi biztosa meglehetôsen élesen fogal-

mazott a döntés indoklásakor, amikor kifejtette, hogy a Mic-

rosoft eddig még a legcsekélyebb mennyiségû használható

információval sem szolgált a Windows-szerverplatform keze-

lôrendszerére vonatkozóan. Márpedig a Media Player szoftver

nélküli Windows forgalmazása mellett az volt a 2004-es EB-

határozat másik sarokköve, hogy a Microsoft osszon meg

alapvetô mûszaki információkat versenytársaival a Windows-

szerverplatform kezelôrendszerérôl annak érdekében, hogy 

a konkurens cégek is a rendszerrel 

maradéktalanul együttmûködô alkal-

mazásokat fejleszthessenek.

A Microsoft részérôl megalapozat-

lannak minôsítették az EB döntését és

a pénzbüntetést, egyúttal pedig ki-

hangsúlyozták, hogy a cég óriási erôfe-

szítéseket tett már annak érdekében,

hogy megfeleljen a bizottság 2004-es

határozatának. Ezt alátámasztandó ki-

emelték, hogy jelen pillanatban is

mintegy háromszázan dolgoznak

azon, hogy a július 18-ai határidôre ki-

dolgozzák a megkövetelt alkalmazás-

csomagot. Brad Smith, a Microsoft 

vezetô ügyvédje kiemelte, hogy sem-

milyen pénzbírságot nem tartanak 

indokoltnak, elsôsorban az EB eredeti

döntésének homályossága miatt. 

Hozzátette, hogy az eddigiekhez ha-

sonlóan a mostani döntés ellen is fel-

lebbezni fognak az illetékes bíróságon.

Eddig még egy ilyen kereset ügyében

sem született határozat, habár áprilisban már volt egy 

meghallgatás.

Neelie Kroes a Microsoft álláspontjával ellentétben telje-

sen világosnak és egyértelmûnek minôsítette az EB 2004-es

döntését, amely interoperabilitást lehetôvé tevô informáci-

ókat kér számon józan és diszkriminációmentes feltételek

mellett. A Microsoft az eltelt több mint két esztendô során

többször is halasztást kért, miközben kitartóan hangsúlyoz-

ta elkötelezettségét a határozat feltételeinek teljesítése

mellett – mostanra azonban úgy látszik, elfogyott az Euró-

pai Bizottság türelme.

280,5 millió eurós
bírságot szabott ki az EB
a Microsoftra
Az Európai Bizottság újabb, ezúttal 280,5 millió eurós pénzbüntetéssel sújtotta a Microsoftot, amiért a szoftver-

konszern az EB álláspontja szerint nem tett maradéktalanul eleget az uniós szerv 2004. márciusi monopóliumellenes

határozatának.

aktuális {} a hónap híre
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– Általános képet nyilvánvalóan több, például infra-
strukturális, gazdasági, oktatási dimenzió együttes átte-
kintésével lehetne alkotni, teljességre tehát aligha töre-
kedhetünk. Koncentráljunk ezért mindenekelôtt a társa-
dalmi hatásokra. Milyen arcát mutatta a magyar 
információs társadalom elmúlt egyévi fejlôdése?

– Bármennyire is kikoptak a politikai közbeszéd és szcenáriók
világából az információs társadalom fejlesztését hangsúlyozó
gondolatok, a gazdaság, a társadalom számára láthatóan
még sincs más kitörési út, társadalompolitikai program, mint
ez. A választási küzdelem, a kormányprogram alakítása során
a versenyképesség, a foglalkoztatottság növelése, a közigaz-
gatás, a közszolgáltatások modernizációja egyszerûen nem
kapcsolódott össze az információs társadalom, az

infokommunikációs eszközök használatából eredô elônyök
kontextusával.

A magyar társadalom – jól érzékelhetôen – önmagától nem
generál igényeket az információs társadalom vívmányai,
eredményei iránt, viszont a politika sem segíti elô a társadal-
mi igények artikulációját, így nincs is meg az a kényszerítô
erô, ami a döntéshozókat ebbe az irányba terelné. Léteznek
homályos elképzelések arról, hogy a modern infrastruktúrára
támaszkodó közigazgatásnak, vállalkozásoknak, egészségügy-
nek, oktatásnak stb. versenyképesség-növelô hatása van,
ugyanakkor nem jelennek meg azok a hazai jó gyakorlatok,
modellek és számítások, amelyek ezeket a logikai összefüggé-
seket bemutatják. Márpedig amíg ezek világosan nem látha-
tók, addig a társadalom miért is kényszerítené a politikát arra,
hogy információs társadalmat építsen? Sajnos Magyarorszá-

Magyarország és 
a befogadó információs
társadalom
Interjú Molnár Szilárd szociológussal
Támogatás vagy közönyös tudomásulvétel mellett, de mégiscsak formálódik az információs társadalom. Ütemét és
hatókörét tekintve persze joggal fogalmazódnak meg olykor kételyek is a különbözô elemzésekben, többek között
például a BME-UNESCO ITTK „Magyar információs társadalom” és „E-közigazgatás” címû éves jelentésében, vala-
mint az Internethajó „Kék noteszében”. Ezek legfôbb megállapításait tekintjük át Molnár Szilárd szociológussal, az
ITTK (Információs Társadalom- és Trendkutató Központ) kutatási igazgatójával.

GALVÁCS LÁSZLÓ

Magyarország EU25 Ausztria

PC a háztartásokban 31–42% 58% 63%

Internet a háztartásokban 15–22% 48% 47%

Széles sáv a háztartásokban 10–11% 23% 23%

Széles sávú internet-elôfizetések 100 lakosra jutó aránya 4,6 11 12,5

Lakossági internethasználat 25–37% 51% 55%

Internetes vásárlás 5,3% 17% 19%

(Forrás: World Internet Project és KSH 2005)

1. táblázat: Az információs társadalom alapindikátorai
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Viszont ha összességében nézzük a hazai információs társa-
dalom fejlôdését, akkor meglehetôsen negatív eredményeket
látunk. Két éve nem változott az az adat, amely szerint az át-
lagos magyar internetezô 4 éve használja a világhálót. Érdem-
ben alig változik a felhasználói csoport gazdasági-szociológiai
összetétele, így a meglévô digitális törésvonalak tovább mé-
lyültek a magyar társadalomban. Az internethasználat mos-
tani növekedési ütemével Magyarország körülbelül 20-25 év
alatt éri el a fejlett országok jelenlegi használati szintjét, így
kicsit sarkosan fogalmazva azt is mondhatjuk, hogy amennyi-
ben az ország nem tesz semmit, akkor egyszerûen ki kell várni
a mostani sulinetes generáció felnôtté válását, hiszen körük-
ben már most mintegy 70 százalékos a világháló használata.

– Adhat-e okot bizakodásra, hogy a
széles sávú kapcsolatok terjedésében
képesek vagyunk tartani a lépést?

– Az Európai Unió országainak infor-
mációs társadalommal foglalkozó mi-
niszterei június közepén Rigában tartot-
tak konferenciát, ahol közös nyilatkozat-
ban fogalmazták meg a célt: széles sá-
vot mindenkinek! Kétségtelen, hogy ha-
zánk ezen a területen jelentôs mértékû
fejlôdést ért el, hiszen a WIP adatai sze-
rint 43 százalékról tavaly 67 százalékra
ugrott a széles sáv aránya az
internetkapcsolattal rendelkezô háztar-
tásokon belül. Azonban még ez a tempó
is kevés ahhoz, hogy a 100 lakosra jutó
széles sávú internet-elôfizetések uniós
arányát elérjük, hiszen amíg nálunk ez a
mutató 4,5, addig az EU25 körében 11,
Kanadában 20, Koreában pedig 30.

Fontosabb kérdés, hogy a
közeljövôben fennmarad-e ez a fejlôdési
ütem. Elemzéseink, becsléseink azt mu-
tatják, hogy pillanatnyilag tartalékok nélküli a széles sáv to-
vábbi térnyerése. Az egyik fontos befolyásoló tényezô az, hogy
meglátásunk szerint a széles sávra döntô mértékben a mode-
mes felhasználói réteg tér át, azonban ennek aránya rohamo-
san csökken.

A széles sáv elterjedése valóban stratégiai jelentôségû,
azonban ha a felhasználóvá válás útját nézzük, akkor azt lát-
juk, hogy nem hirtelen lesz valakibôl a világháló szolgáltatá-
sait, alkalmazásait tudatosan használó hálózati polgár (akire
támaszkodva már van értelme e-közigazgatást, e-bankinget,
e-learninget stb. fejleszteni). A legtöbb IKT-eszközhasználat
esetében feltételezhetô egy evolúciós folyamat, vagyis az új
felhasználók elôször az olcsóbb, kevésbé fejlett eszközökbe
ruháznak be. Például a mobiltelefon esetében sem a legmo-
dernebb, a legtöbb szolgáltatást nyújtó készüléket, illetve
elôfizetési csomagot vásárolják meg az új felhasználók, amit

jól példáz a pre-paid kártyák és az elôfizetések aránynak gyö-
keres megváltozása Magyarországon.

Ugyanez igaz lehet az internetre is. Az új felhasználók az
elsô kipróbálás, az elsô közvetlen élmény érdekében nem biz-
tos, hogy azonnal a legfejlettebb – ráadásul az olcsóbb
lehetôségek esetében többéves hûségnyilatkozat aláírásával
járó – technológiába kívánnak beruházni. Az internet
lehetôségeinek, elônyeinek közvetlen, különösebb elkötele-
zettség nélküli kipróbálására alkalmasnak tekinthetô a mode-
mes hozzáférés, így a bizonytalankodók, az árérzékenyek, a
széles sávú infrastruktúra hozzáférésében korlátozottak ese-
tében errôl a technológiáról nem kellene lemondani.

Amit ezzel érzékeltetni szeretnénk, pusztán annyi, hogy 

a széles sávú infrastruktúra közmûvesítése, támogatása
mellett nem kellene megfeledkezni errôl a jelentôs rétegrôl
sem, hiszen a digitális megosztottság mértéke a modemes
és a széles sávú felhasználók között még mindig kisebbnek
tekinthetô, mint a digitális írástudatlanok és az írástudók
között.

Elemzésünk szerint a fejlettebb technológiát elsôsorban
azok választják, akiknek már volt rá módjuk, hogy egy fejletle-
nebb és olcsóbb lehetôségen kipróbálják annak hasznát,
elônyét. Ehhez még vegyük hozzá, hogy a keskeny sávot hasz-
nálók átlagosan havi 4800 forintot fizettek a hozzáférésért
2005-ben, míg a széles sávot használók átlag 8200 forintot.
Ez jelentôs különbség lehet azok számára, akik érzékenyek 
a költségekre.

Találkoztunk egy meglepô eredménnyel, miszerint azokban
a háztartásokban, ahol van internet-hozzáférés, a kiadási té-

Háztartások fontosabb kiadásai Nem költött erre Átlag (Ft/hó)

Élelmiszer 0% 38 944

Lakásfenntartás 7% 24 119

Közlekedés 37% 13 501

Élvezeti cikkek 50% 10 307

Telefon 11% 7 926

Internet 89% 7 149

Elektromos áram 1% 6 323

Gáz 16% 4 600

Víz/csatorna 8% 3 970

Tv-elôfizetés 37% 3 518

Szemétszállítás 36% 1 343

(Forrás: World Internet Project, 2005)

2. táblázat: A háztartások fontosabb 
kiadásainak megoszlása
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seket bemutatják. Márpedig amíg ezek világosan nem látha-
tók, addig a társadalom miért is kényszerítené a politikát arra,
hogy információs társadalmat építsen? Sajnos Magyarorszá-

Magyarország és 
a befogadó információs
társadalom
Interjú Molnár Szilárd szociológussal
Támogatás vagy közönyös tudomásulvétel mellett, de mégiscsak formálódik az információs társadalom. Ütemét és
hatókörét tekintve persze joggal fogalmazódnak meg olykor kételyek is a különbözô elemzésekben, többek között
például a BME-UNESCO ITTK „Magyar információs társadalom” és „E-közigazgatás” címû éves jelentésében, vala-
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gon egyszerûen olyan a nyilvánosság mûködése, hogy azt
szinte kizárólag a politika tematizálja. Amennyiben nincs
olyan vezetô politikus, aki az információs társadalomról be-
szél, aki hangsúlyozza, elmagyarázza, miért is fontos, hogy
Magyarország ezt az utat járja végig, addig sem a média, sem
az emberek döntô többsége nem foglalkozik ezzel a témával.

A kutató feladata ebben a helyzetben nem lehet más, mint
hogy a témavilág diskurzusszinten való tartásához
megfelelô, reális kiindulópontot adjon, bemutassa a fejlesz-
tések fôbb társadalmi-gazdasági hatásait és a beavatkozá-
sok hiányosságait, valamint javaslatot tegyen a jövôbeni
tervek prioritásaira.

– A helyzetelemzés közkedvelt eszköze a statisztika. A ku-
tató szerint milyen fô indikátorok határozzák meg a
fejlôdést, és ezek alapján hol tartunk ma?

– Úgy tûnik, Magyarország hiába készít újabb és újabb, az
információs társadalom fejlesztésével kapcsolatos stratégiát,
változatlanul az alap-infrastruktúrákról, hozzáférési problé-
mákról kell beszélni, miközben az Európai Unió direktívái már
a digitális írástudás, az intelligens e-szolgáltatások, a befoga-
dó információs társadalom témaköreit emelik ki.

Az alapindikátorok, amelyek döntô mértékben befolyásolják
Magyarország fejlôdési ütemét, a nemzetközi rangsorokban
elfoglalt pozícióit, viszonylag közismertek.

A World Internet Project, valamint a KSH 2005-ös felmérésé-
nek eredményei (lásd az 1. táblázatot) az eltérô minta és alap-
sokaság miatt nehezen vethetôk össze, ám ha az abszolút
számokat nézzük, nagyon hasonló nagyságrendeket kapunk.
Például a KSH szerint abszolút számokban kifejezve 2005-ben
770 ezer háztartásban volt internet, míg a WIP becslése sze-
rint 600 ezerben. Még inkább hasonló a széles sáv elterjedt-
ségének mértéke, hiszen a Statisztikai Hivatal szerint 385 ezer
háztartás rendelkezett ilyen típusú hozzáféréssel, a WIP sze-
rint pedig körülbelül 400 ezer.

Azonban ezek az adatok önmagukban addig nem monda-
nak sokat, amíg legalább kétféle kontextusba nem helyezzük
ôket: egyrészt mit érnek ezek az eredmények nemzetközi ösz-
szehasonlításban, és mit jelentenek az elmúlt évek hazai
fejlôdési ütemének megítélésében.

Magyarország helyzete több fontos rangsort figyelembe vé-
ve az elmúlt három évben nem változott. Gyakorlatilag
megôrizte pozícióit, az információs társadalom – a
lehetôségekhez viszonyítva – lassú kibontakozásának követ-
keztében hazánk lemaradása növekedett a fejlett nyugat-eu-
rópai és észak-amerikai államokhoz képest. A Világgazdasági
Fórum (WEF) közelmúltban publikált Hálózati felkészültségi
indexe szerint Magyarország ugyan megôrizte 38. helyét,
azonban a régió több más országa jóval dinamikusabban
fejlôdött – Szlovákia például az egy évvel korábbi rangsorhoz
viszonyítva hét helyezéssel elôrébb végzett. Az Economist
Intelligence Unit (EIU) által vizsgált 65 ország közül tavaly a
30. helyen végzett Magyarország, míg a legfrissebb jelentés

szerint a megosztott 32. helyet szerezte meg. A változást két,
a listára újonnan felkerült állam okozta, így ennél a rangsor-
nál is hazánk helyzetének stagnálását figyelhetjük meg.

Amennyiben az Európai Unión belül a kelet-európai orszá-
gok nem lesznek képesek gyorsabb ütemben fejlôdni a táblá-
zatban szereplô – az információs társadalom alapját is jelentô

– mutatók terén, az unió egésze kerül tartósan versenyhát-
rányba. Magyarország 2005-ben a 21 adatszolgáltató európai
ország rangsorában a PC-ellátottság terén a 13., az internet-
ellátottságban a 18., míg a szélessáv-ellátottságban a 16. he-
lyezést érte el.

– Uniós tagként indokolt – még ha számunkra nem is
kedvezô – az összehasonlítás, de vajon hogyan
értékelhetôk önmagukban az elmúlt idôszakban kétség-
telenül elért eredmények?

– Amennyiben csak a hazai fejlôdés ütemét, jellegzetességeit
nézzük, úgy paradox képet látunk. Egyrészt az internetet hasz-
nálók körében nagyon fontos és pozitív irányú fejlôdés játszó-
dott le az elmúlt két évben. Túlsúlyba kerültek az otthonról
internetezôk a munkahelyi és iskolai felhasználókkal szemben,
valamint az internetet rendszeresen – tehát minimum heti
gyakorisággal – használók. A hálózati társadalmon belüli
strukturális változás legfôbb hajtóereje azonban a széles sávú
lakossági hozzáférési arányok gyors ütemû változása volt.
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Viszont ha összességében nézzük a hazai információs társa-
dalom fejlôdését, akkor meglehetôsen negatív eredményeket
látunk. Két éve nem változott az az adat, amely szerint az át-
lagos magyar internetezô 4 éve használja a világhálót. Érdem-
ben alig változik a felhasználói csoport gazdasági-szociológiai
összetétele, így a meglévô digitális törésvonalak tovább mé-
lyültek a magyar társadalomban. Az internethasználat mos-
tani növekedési ütemével Magyarország körülbelül 20-25 év
alatt éri el a fejlett országok jelenlegi használati szintjét, így
kicsit sarkosan fogalmazva azt is mondhatjuk, hogy amennyi-
ben az ország nem tesz semmit, akkor egyszerûen ki kell várni
a mostani sulinetes generáció felnôtté válását, hiszen körük-
ben már most mintegy 70 százalékos a világháló használata.

– Adhat-e okot bizakodásra, hogy a
széles sávú kapcsolatok terjedésében
képesek vagyunk tartani a lépést?

– Az Európai Unió országainak infor-
mációs társadalommal foglalkozó mi-
niszterei június közepén Rigában tartot-
tak konferenciát, ahol közös nyilatkozat-
ban fogalmazták meg a célt: széles sá-
vot mindenkinek! Kétségtelen, hogy ha-
zánk ezen a területen jelentôs mértékû
fejlôdést ért el, hiszen a WIP adatai sze-
rint 43 százalékról tavaly 67 százalékra
ugrott a széles sáv aránya az
internetkapcsolattal rendelkezô háztar-
tásokon belül. Azonban még ez a tempó
is kevés ahhoz, hogy a 100 lakosra jutó
széles sávú internet-elôfizetések uniós
arányát elérjük, hiszen amíg nálunk ez a
mutató 4,5, addig az EU25 körében 11,
Kanadában 20, Koreában pedig 30.

Fontosabb kérdés, hogy a
közeljövôben fennmarad-e ez a fejlôdési
ütem. Elemzéseink, becsléseink azt mu-
tatják, hogy pillanatnyilag tartalékok nélküli a széles sáv to-
vábbi térnyerése. Az egyik fontos befolyásoló tényezô az, hogy
meglátásunk szerint a széles sávra döntô mértékben a mode-
mes felhasználói réteg tér át, azonban ennek aránya rohamo-
san csökken.

A széles sáv elterjedése valóban stratégiai jelentôségû,
azonban ha a felhasználóvá válás útját nézzük, akkor azt lát-
juk, hogy nem hirtelen lesz valakibôl a világháló szolgáltatá-
sait, alkalmazásait tudatosan használó hálózati polgár (akire
támaszkodva már van értelme e-közigazgatást, e-bankinget,
e-learninget stb. fejleszteni). A legtöbb IKT-eszközhasználat
esetében feltételezhetô egy evolúciós folyamat, vagyis az új
felhasználók elôször az olcsóbb, kevésbé fejlett eszközökbe
ruháznak be. Például a mobiltelefon esetében sem a legmo-
dernebb, a legtöbb szolgáltatást nyújtó készüléket, illetve
elôfizetési csomagot vásárolják meg az új felhasználók, amit

jól példáz a pre-paid kártyák és az elôfizetések aránynak gyö-
keres megváltozása Magyarországon.

Ugyanez igaz lehet az internetre is. Az új felhasználók az
elsô kipróbálás, az elsô közvetlen élmény érdekében nem biz-
tos, hogy azonnal a legfejlettebb – ráadásul az olcsóbb
lehetôségek esetében többéves hûségnyilatkozat aláírásával
járó – technológiába kívánnak beruházni. Az internet
lehetôségeinek, elônyeinek közvetlen, különösebb elkötele-
zettség nélküli kipróbálására alkalmasnak tekinthetô a mode-
mes hozzáférés, így a bizonytalankodók, az árérzékenyek, a
széles sávú infrastruktúra hozzáférésében korlátozottak ese-
tében errôl a technológiáról nem kellene lemondani.

Amit ezzel érzékeltetni szeretnénk, pusztán annyi, hogy 

a széles sávú infrastruktúra közmûvesítése, támogatása
mellett nem kellene megfeledkezni errôl a jelentôs rétegrôl
sem, hiszen a digitális megosztottság mértéke a modemes
és a széles sávú felhasználók között még mindig kisebbnek
tekinthetô, mint a digitális írástudatlanok és az írástudók
között.

Elemzésünk szerint a fejlettebb technológiát elsôsorban
azok választják, akiknek már volt rá módjuk, hogy egy fejletle-
nebb és olcsóbb lehetôségen kipróbálják annak hasznát,
elônyét. Ehhez még vegyük hozzá, hogy a keskeny sávot hasz-
nálók átlagosan havi 4800 forintot fizettek a hozzáférésért
2005-ben, míg a széles sávot használók átlag 8200 forintot.
Ez jelentôs különbség lehet azok számára, akik érzékenyek 
a költségekre.

Találkoztunk egy meglepô eredménnyel, miszerint azokban
a háztartásokban, ahol van internet-hozzáférés, a kiadási té-

Háztartások fontosabb kiadásai Nem költött erre Átlag (Ft/hó)

Élelmiszer 0% 38 944

Lakásfenntartás 7% 24 119

Közlekedés 37% 13 501

Élvezeti cikkek 50% 10 307

Telefon 11% 7 926

Internet 89% 7 149

Elektromos áram 1% 6 323

Gáz 16% 4 600

Víz/csatorna 8% 3 970

Tv-elôfizetés 37% 3 518

Szemétszállítás 36% 1 343

(Forrás: World Internet Project, 2005)

2. táblázat: A háztartások fontosabb 
kiadásainak megoszlása



2006/8–9  augusztus–szeptember •19

aktuális {} információs társadalom

nyos tartalmak digitális formában való támogatását, kiegészí-
tését stb. Egy hálózatra kapcsolt számítógép tehát önmagában
nagyon kevés ahhoz, hogy valaki megtalálja a számára releváns
információkat, szolgáltatásokat a világhálón, ehhez sok gyakor-
lás és az ezáltal elsajátítható új tudás, készség szükséges.

Az unió tagállamait vizsgálva elmondható, hogy sajnos 
Magyarország az egyik negatív listavezetô a digitális írás-
tudás terén: nálunk a lakosság 57 százaléka soha nem hasz-

nált még számítógépet, valamint 66 százalék nem tekinthetô
internetezônek. Ezzel szemben a listavezetô skandináv orszá-
gokban mindössze a lakosság 8-10 százaléka nem használ
számítógépet, és „csak” 19–27 százalék az internetet nem
használók aránya.

Sajnos a rossz hazai eredmények egyik oka abban keresendô,
hogy a lakosság mindössze 30 százaléka vett részt olyan tanfo-
lyamon az elmúlt néhány évben, amelyik számítógépes isme-
reteket is adott. Ez az arány a skandináv országokban 55–70
százalék, de még az uniós átlag is eléri a 40 százalékot.

Magyarországon a felnôtt lakosság döntô többsége saját
erôbôl, autodidakta módon sajátítja el a PC- és
internethasználat alapjait, míg a felnôttképzés alig nyújt ilyen
lehetôségeket. Ezt a luxust egészen biztosan nem engedheti
meg magának az ország, így kifejezetten biztató, hogy az új
Nemzeti fejlesztési tervben olyan szándékok fogalmazódnak

meg, melyek szerint a munkanélkülieket látszólag céltalanul
is képezni kell a digitális írástudás, az idegennyelv-tudás és a
jogosítványszerzés terén, hiszen e képességek birtokában
megsokszorozódik az elhelyezkedés esélye.

Nem sokkal jobb a helyzet a munkahelyi számítógép-hasz-
nálatot illetôen sem. Magyarországon a munkavállalók mind-
össze 29 százaléka használ számítógépet munkája során,
amivel hazánk az utolsó országok egyike az unióban. Ez a mu-

tató 60 százalék feletti 6 európai országban (például Német-
országban és Franciaországban is).

Az EU25 viszonylatában a 16 és 74 év közötti korosztályon
belül igen magas arányban (37 százalék) még egyszerû számí-
tógép-használati képességgel sem rendelkeznek a polgárok.
Ettôl az átlagtól jelentôs mértékben eltérnek a legalacso-
nyabb iskolai végzettségûek (a csoportba tartozók 61 százalé-
ka), a 65 és 74 év közötti idôsebbek (a csoportba tartozók 78
százaléka), valamint az inaktívak, nyugdíjasok (a csoportba
tartozók 68 százaléka). Ezzel szemben a legmagasabb szintû
számítógépes tudással rendelkezik a tanulók 43 százaléka, 
a legmagasabb iskolai végzettségûek 41 százaléka.

– Régi dilemma, hogy új elektronikus – például közigaz-
gatási – szolgáltatásokkal kell kedvet csinálni az
internethasználathoz, vagy pedig az igények gerjesztik,
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illetve kényszerítik ki a szolgáltatások fejlesztését. Ön mi-
re szavazna?

– Az öregedô Európában a versenyképes kormányzat kialakí-
tása különös hangsúllyal vetôdik fel a szociális kiadások szük-
ségszerû csökkentése, valamint a stagnáló gazdasági fejlôdés
szorításában. Az elektronikus közigazgatással kapcsolatban
az állampolgár-központú közigazgatás megteremtésének
gondolata mellett a versenyképesség elôsegítése áll a legfris-
sebb uniós politikai gondolkodás középpontjában. Célként a
hatékonyság növelése, a szükségessé váló szervezeti változá-

sok véghezvitele és az adminisztráció költségeinek csökkenté-
se fogalmazódik meg. A gazdaságélénkítés kapcsán pedig
megfogalmazódott az a felismerés, hogy a közigazgatás há-
rom lehetséges módon járulhat hozzá az információs és kom-
munikációs eszközök termelékenységet növelô hatásának
erôsítéséhez: az IKT-eszközökbe való befektetéssel, a termelés
ösztönzésével, valamint magával a használattal.

Az e-közigazgatás fejlesztése révén a kormányzatok egyre
inkább a versenyképességet befolyásolni képes szereplôkké
válnak, így napjainkban az IKT-eszközöket a közigazgatási
munka modernizálására felhasználó politikai törekvések
többszörös nyomás alatt születnek. Egyrészt magának a köz-
igazgatásnak is versenyképessé kell válnia, másrészt hatéko-
nyabb mûködésével a gazdaság és a társadalom versenyké-
pességét is szolgálnia kell.

Az Európai Unióban az információs társadalmon belül az 
e-közigazgatás fejlesztése tehát egyértelmû prioritást élvez,
ami a különbözô adatokban is kifejezôdik. A közigazgatás IKT-
ráfordításainak összege 2004-ben meghaladta a 36 milliárd
eurót az unióban, és évente közel 12 milliárd eurót költenek 
e-kormányzati fejlesztésekre. Szcenáriók szerint 2005 és 2010
között e-közigazgatási kutatási és fejlesztési programoknak
köszönhetôen az EU25 GDP-je 1,54 százalékkal (azaz mintegy
166 milliárd euróval) nôhet.

Talán meglepô módon Magyarország pontosan ezen a terü-
leten érte el a legnagyobb elôrelépést a különbözô nemzetkö-
zi ranglistákon. Az elmúlt hetekben napvilágot látott
Capgemini (2006) legújabb elemzése szerint az Európai Unió-
ban hazánk produkálta az egyik legdinamikusabb fejlôdést az
elmúlt egy évben, így a 23.-ról a 14. helyre ugrottunk.

Hazánkban egyértelmû állampolgári igények fogalmazódnak
meg a közszolgáltatásokat kényelmesebbé és gyorsabbá tevô
elektronikus, online lehetôségek iránt, s ez vissza is tükrözôdik
az ezt mérô európai mutatókban, hiszen az e-közigazgatási
szolgáltatásokat igénybe vevô állampolgárok 18 százalékos

arányával Magyarország az európai
rangsor középmezônyébe tartozik,
maga mögé utasítva Olaszországot,
Lengyelországot és Csehországot.

Elemzéseink azt mutatják, hogy az
internet alacsony elterjedtségi muta-
tói ellenére az elektronikus közigaz-
gatás nagyobb mértékû használata
lehetne az a húzóágazat, amely az
IKT-eszközök használata, esetleg az
ezekbe való beruházás felé terelhet-
né azok népes táborát, akik most
még nem felhasználók. A lakosság
közel fele pozitívan viszonyul az
elektronikus ügyintézéshez, továbbá
az elektronikus kormányzati és ön-
kormányzati szolgáltatások meglété-
vel tisztában lévôk 40 százaléka ter-
vezi, hogy a jövôben ki is próbálja

azokat. Figyelemre méltó az a jelenség is, hogy a magyar-
országi internetezôk csoportján belül elsôsorban a középkorú
és az idôsebb korosztály érdeklôdik az online ügyintézési
lehetôségek iránt, viszont e felhasználói réteg aránya még
olyan kicsi, hogy kevésbé érvényesül az az állampolgári, fel-
használói nyomás, amely kényszerítô erôvel hathat a közigaz-
gatás elektronizációjának irányába.

Az alacsony penetrációs mutatók elnyomják a közigazgatás
IKT-eszközök felhasználásával történô modernizációjának
szükségességét, ugyanakkor látni kell, hogy megvannak azok
a jól körülhatárolható felhasználói csoportok, amelyek támo-
gatása, segítése révén népszerûbbé tehetôk az online köz-
igazgatási szolgáltatások. Ezek a társadalmi igények jól nyo-
mon követhetôk például az APEH elektronikus szolgáltatásai-
nak, az Ügyfélkapu regisztrált felhasználóinak vagy például a
kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítást online megváltozta-
tók számának rohamos növekedésében. A stratégiai döntés-
hozók, a közigazgatás szereplôi tehát abban tudnak segíteni,
hogy az online ügyintézés iránt egyébként nyitott magyar tár-
sadalom számára olyan támogató szolgáltatásokat indítanak,
amelyek révén a közvetlen érintettség, a kipróbálhatóság
lehetôsége adottá válik.

A statisztikai alapú következtetések szerint egyértelmû ösz-
szefüggés van az online szolgáltatások kipróbálása és az ezek-
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kel való elégedettség, illetve az ezek iránti igény növekedése
között. Mindezen lehetôségek kihasználása tovább erôsítheti
a befogadó, ügyfélközpontú elektronikus közigazgatás hazai
megerôsödését.

– Az már bebizonyosodott, hogy az Európai Unióban sem
megy minden gördülékenyen. A korábbi, korrekcióra szo-
ruló program után ma mi az új – remélhetôleg számunk-
ra is elérhetô – cél?

– Az Európai Bizottság 2005. június 1-jén hozta nyilvánosságra
az „i2010: Európai információs társadalom a növekedésért és
foglalkoztatásért” elnevezésû dokumentumot. Az ötéves straté-
gia az információs társadalommal és a médiával kapcsolatos
politika terén három fô prioritást jelöl ki, amelyek közül az egyik
a befogadó európai információs társadalom létrehozása. A stra-
tégia szövege szerint az unió lakosságának több mint fele rész-
ben vagy egészben kimarad az információs társadalom vívmá-
nyaiból származó elônyökbôl; éppen ezért az i2010 révén a bi-
zottság biztosítani kívánja, hogy az IKT által nyújtott elônyök
mindenki számára egyformán elérhetôvé váljanak, hogy az IKT
valóban sokak életminôségén tudjon javítani.

A mai Magyarország információs társadalmának egyik leg-
nagyobb gondja pontosan ezen a területen keresendô. A
felnôtt népesség megközelítôen kétharmada nem tekinthetô
a hálózati társadalom tagjának, amelyen belül ráadásul a
többségnek szinte semmi kapcsolata nincs az információs
társadalom jellegadó eszközeivel, így a PC-vel és az
internettel. E nagyszámú népesség információs társadalom-
mal kapcsolatos elvárásairól, igényeirôl alig tudunk valamit.
Tudjuk, hogy az internetet nem használók többségénél a
pénzügyi korlátok mellett fôleg kulturális gátakról beszélhe-
tünk (nem érdekli, nincs rá szüksége), de az okokról alig van-
nak ismereteink. Az én szûkebb kutatási területemmel kap-

csolatban például azt látom, hogy a magyar társadalom
meglepôen kapcsolathiányos, kevésbé mûködik hálózatszerû-
en, ami fôleg a gyenge jellegû (baráti, ismerôsi) kapcsolatok-
ban érhetô tetten. Ugyanakkor úgy tûnik, az innovációk elter-
jedésében pontosan ezek a típusú kapcsolatok játsszák a
döntô szerepet. Megdöbbentô az az adat, amely szerint a
nem internetezôk több mint 60 százalékát soha senki nem
akarta személyesen meggyôzni arról, hogy a világháló hasz-
nos dolog, valamint az internetet jelenleg egyáltalán nem

használók több mint fele lakik olyan háztartásban, ahol sem
internet, sem számítógép, sem internetezô nincs.

Nálunk pontosan azok a kulturális változást elôsegítô puha
infrastruktúrák, szolgáltatások hiányoznak, amelyek a nem
felhasználók meggyôzésében meghatározó szerepet vállal-
hatnak. A kormányzat eddig döntô mértékben a kemény (fizi-
kai) infrastruktúrára koncentrált – ami persze kell is –, csak ez
nagyon egyoldalú volt. Jó példa erre a Közháló programon be-
lül a Köznet, az eMagyarország-pontok hálózata. Kiépült egy
fizikai infrastruktúra, amelyet jószerivel csak azok használnak,
akik már felhasználók, és ez mindaddig így is lesz, amíg „hu-
mánszolgáltatások” nincsenek mellé rendelve. Egyszerûen ke-
vés az olyan lehetôség, ahol a nem használó közvetlen él-
ményt, tapasztalatot szerezhet a világháló elônyeirôl, kevés az
olyan szakember, szolgáltatás, ahonnan közvetlen segítséget
lehet kérhet. Ezen próbálnak majd segíteni az IT-mentorok,
amely szakma története is példaértékû: bevezetésének szük-
ségessége hiába szerepel több éve a Magyar Információs Tár-
sadalom Stratégiában, mégis civil szervezetek összefogásával
indult el a képzés és foglalkoztatás.

– A politika szerepét és felelôsségét vizsgálva felmerül 
a kérdés: nem visszalépésnek tekinthetô az IHM beolvasz-
tása egy másik minisztériumba?



– Azt kell mondanom, hogy valójában nem az önállóságon
múlik a siker. Hiába volt külön minisztériuma az információs
társadalomnak az elmúlt 4 évben, a digitális kultúra, írástu-
dás, a közszolgáltatások elektronizációja, az egészségügy, az
agrárium informatikai fejlesztése csekély eredményeket ért el.
A Magyar Információs Társadalom Stratégia közigazgatás
felôl építkezô folyamata sem volt képes áttörést elérni abban,
hogy a minisztériumok többsége úgy tekintsen az IKT-
eszközökre, mint a modernizáció, a hatékonyabb, egyszerûbb
– de nem feltétlenül olcsóbb – közigazgatás, közszolgáltatás
kialakításának eredményesebb lehetôségeire.

Amennyiben a kormány úgy fog mûködni, hogy nemcsak
egy-egy minisztérium, hanem a kormányzat és a közigazga-
tás egésze lesz felelôs a kulcsfontosságú területek
fejlôdéséért, az információs társadalomért való felelôsség is
több kulcsminisztérium között oszolhat meg. Ebbôl a szem-
pontból teljesen mindegy, hogy van-e külön gazdája a kor-
mányzaton belül az információs társadalomnak: horizontális
elvként minden tárcának a maga területén kell azokat az esz-
közöket maximális mértékben felhasználni, amelyek
elôsegítik az információs társadalom kulturális változásait. 
A kérdés ezek után csak az, hogy az egyes minisztériumokon
belül milyen szinten sikerül érvényre juttatni az információs
társadalom által nyújtott lehetôségek hangsúlyozását, illetve
milyen mértékben sikerül megvalósítani a ma elfogadott és

érvényben lévô többtucatnyi információs társadalommal fog-
lalkozó stratégiát.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium létrehozása az-
zal a reménnyel kecsegtette az országot, hogy az informáci-
ós társadalom addig biztató mértékû fejlôdése még határo-
zottabb lendületet kap. Az információs társadalom jelleg-
adó eszközeinek tömeges elterjedése elôtt álló jogi, pénz-
ügyi és kulturális akadályok lebontásával a minisztérium
egyik legfontosabb feladata az lett volna, hogy csökkentse 
a társadalom digitális megosztottságát, illetve a hétköznapi
élet, a kultúra elfogadott részévé tegye a digitális eszközö-
ket, tartalmakat, szolgáltatásokat, valamint összefogja, 
koordinálja a politika és a szakmapolitika információs 
társadalommal kapcsolatos törekvéseit. Összességében 
elmondható: az IHM jól teljesített a szabályozásban és 
a hozzáférési árak letörésében, közepesre teljesített a ke-
mény infrastruktúra terén, míg az információs társadalom
humán-infrastruktúrájának fejlesztésében, a digitális kultú-
ra elterjesztésében, az IKT-eszközök társadalmasításában,
az igényteremtésben gyengén. Ugyanígy gyenge eredményt
ért el az információs társadalom közigazgatáson belüli 
koordinációját, a szakmapolitika képviseletét illetôen is, így
az új kormány információs társadalommal foglalkozó szak-
embereinek a közeljövôben vélhetôen ezekre a területek-
re kell nagyobb figyelmet fordítaniuk.
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Úgy tûnik, még mindig szükséges és fontos hangsúlyoz-
ni a bevezetôben említett szlogent, mert az elmúlt évek ered-
ményei ellenére igaznak kell elfogadnunk az egyik szakember
kimutatásokra alapozott véleményét: Magyarországon a
felnôtt népesség megközelítôen kétharmada nem tekinthetô
a hálózati társadalom tagjának, ráadásul ezen belül a több-
ségnek szinte semmi kapcsolata nincs az információs társa-
dalom jellegadó eszközeivel, így a PC-vel és az internettel.

Nyilvánvalóan a szervezôk is erre gondoltak, mert – túl azon,
hogy az egyes szekciókban tárgyalt e-közigazgatás, e-gazda-
ság, oktatás és tartalomipar is része a társadalomnak – külön
szekció foglalkozott az információs társadalom várható fej-
lesztési irányaival és projektjeivel, s a nyitó plenáris ülés
elôadói is nagyrészt ebbôl a témakörbôl merítették mondani-
valójukat.

Kroó Norbert akadémikus hangsúlyozta: A XXI. század a tu-
dás százada, és a tudáson belül a tudományos ismeretek
jelentôsége meghatározó. Különösen három területet emelt
ki: a bio-, az információ- és a nanotechnológiát. Az elôadás
ezekre és ezek egymás közötti kapcsolatára koncentrálva mu-
tatta be azokat a potenciális lehetôségeket, amelyek techno-
lógiai paradigmaváltást sejtetnek.

Hazánk és a lisszaboni
folyamat

Bakonyi Péter, immár a szekcióban, a lisszaboni folyamat
félidôben elért eredményeit tekintette át Merre tart Európa
az információs társadalom építésében? címû elôadásában. Az

évezred elején kialakított terv- és reformrendszer azt a cél 
tûzte ki, hogy az unió 2010-re majdnem minden szempontból
a legversenyképesebb régió legyen a világon. Az elôadás 
– tekintve, hogy eddig nem sikerült teljesíteni a tervet – vázol-
ta a tervrendszer hibáit, valamint elemezte a 2010-re reálisan
elérhetô eredményeket.

Magyarország II. Nemzeti fejlesztési tervét, konkrétan a
2007 és 2013 közötti évekre vonatkozó célokat Halm Tamás,
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökhelyettese ismertette. 
A periódus két fô irányvonala az emberekre vonatkozó „fej-
lesztés” – oktatás, képzés, átképzés, egészségfejlesztés, a
munkaerô-piaci részvétel növelése, a társadalmi összetarto-
zás erôsítése –, valamint a humán-infrastruktúra fejleszté-
se, de helyet kapott benne a kormányzat hatékonyságának
növelése, a regionális fejlesztési programok között kiemel-
ten a közép-magyarországi régió programja, az átfogó prog-
ramok keretében pedig a kis- és középvállalatok, illetve az
egészségügy támogatása.

A magyar információs társadalom jelenlegi állapotát
Dessewfy Tibor, a Demos és az ITHAKA képviselôje vázolta fel,
történelmi áttekintést adva, egészen a berlini fal leomlásától
követve végig az unió gazdasági fejlôdését, annak buktatóit
és napjainkra kialakult hibáit. Egyik fô megállapítása, hogy
miközben a magyar társadalom egyrészt elképesztô változá-
son ment keresztül az elmúlt 15 évben, amelynek során igen
pozitív folyamatok is elindultak, és a jelek szerint gazdasági-
lag is túl vagyunk a tranzitív válság nehezén, közben azt lát-
juk, hogy az újabb kihívásokkal, az információs társadalom ki-
hívásaival szemben egyelôre elég rosszak az esélyeink. Ezt
mutatják például a digitális megosztottságról és a digitális
írástudás mértékérôl szóló adatok.

Számítógép-tudomány
és/vagy információs 
társadalom
Jelentés a IX. Országos Neumann Kongresszusról
A különbözô szakmai tanácskozások sorában mindig kiemelkedô jelentôségû a Neumann János Számítógép-tudo-

mányi Társaság (NJSZT) háromévente megrendezett kongresszusa. Köszönhetô ez annak, hogy tematikája túlmutat

egy szervezet belsô életén, s az informatika mûszaki, tudományos eredményeinek vizsgálata mellett a világ dolgaira

nyitottan teret ad a társadalmi folyamatok elemzésének is. Erre utalt az idei, június végén Gyôrben tartott, sorrend-

ben immár a IX. Országos Neumann Kongresszus mottója: Információs társadalom – nincs más választás.

GALVÁCS LÁSZLÓ
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Az elôadó ironikusan megjegyezte, hogy Magyarországon
van egy új Messiás, amelynek neve NFT2, és amelynek az
igazi tartalmát senki nem ismeri, vagy inkább nagyon is so-
kan ismerik úgy, mint az Urat: soha senki nem látta, de érzi,
hogy jelen van. Kétségkívül sokan olyan reményeket fûznek
hozzá, és a diskurzusnak olyan szerkezete kezd kialakulni,
amely azt sugallja, hogy ezekkel a kohéziós alapú, lehívott
uniós pénzekkel majd meg fog oldódni minden. Kétségte-

len, valóban egyszeri történelmi pillanatot élünk, azonban
azt is látni kell, hogy ilyen helyzetekben minimum két forga-
tókönyv létezik. Van az örök modell, amelyben a pénzt elté-
kozolják, cinikusan fogalmazva: ellopják. És van az ír modell,
ahol valóban társadalmi átalakulásra fordították az így
megszerzett összegeket, ami az ír társadalomban igazi pa-
radigmaváltást eredményezett. Dessewffy szerint nagyon
komoly aggályok vannak a tekintetben, hogy az NFT2 által
felszabadult pénzek hatékonyan épülnek-e majd be, jó ha-
tásfokkal hasznosulnak-e.

Pintér Róbert (ITTK) az információs társadalom fejleszté-
sének sajátos magyar modelljét vázolta, és arra a következ-
tetésre jutott, hogy a hazai helyzet minden ellentmondá-
sosságával együtt egy közép-kelet-európai modellbe illesz-
kedik, de attól lényegesen eltérô belsô sajátosságokkal is
bír. A magyar fejlôdés középpontjában – a szereplôk meg-

közelítése folytán – egy internetre, ICT-re koncentráló
információstársadalom-kép áll, fô állítása pedig a lemara-
dás, a verseny elvesztése. Ezek alapján egy másodlagos
információstársadalom-fejlesztési modell bontakozik ki. 
A kulcsszereplôk (pl. a nagypolitika) számára az egész kér-
dés másodlagosnak tûnik, az információs társadalom nem
korszakváltásként, hanem informatikai ágazati kérdésként
jelenik meg, így nincs rajta a társadalom és a politika 

mentális térképén, nem lesz része a jövôvízióknak, a nem-
zeti fejlesztési tervnek vagy a kitörési alternatívák meg-
fogalmazásának.

Az e-gazdaság elmélete
és gyakorlata

A szekció nevét mintegy megkérdôjelezve Juhász Miklós
vezetô partner (Stratis Vezetôi és Informatikai Tanácsadó Kft.)
kijelentette: az e-gazdaság mint önálló fogalom nincs többé.
Indoklásul kifejtette, hogy a fogyasztói IT-technológiák foko-
zatos térnyerése várható a nagyvállalatoknál, az
internetforradalom hatására pedig a kisebb darabszámban
gyártott, szûk csoportok számára alkotott termékek nyernek
teret a tömegtermékekkel szemben. A következô évtizedben



merôben új digitális üzleti területek születnek sok tízmilliárd
dolláros nyereségpotenciállal. A fogyasztók hajlandók többet
fizetni a követhetô, ellenôrzött forrásból származó terméke-
kért, s emellett az internet harmadik világbeli terjedésével vi-
lágszinten háromszor annyi fogyasztó szólítható meg a ter-
mékekkel, mint a hagyományos csatornákon.

A szekcióban az állami szféra képviselôi mellett több céges
elôadóval is találkozhattunk.

A Szerencsejáték Zrt. – amely nemrég tesztelte elsô
internetes fogadási rendszerét – képviseletében Király György
osztotta meg a cég tapasztalatait a szerencsejátékok
internetre való átültetésérôl, azok algoritmizálhatóságának
elônyeirôl, az elektronikus fogadás és nyereménykifizetés
könnyû szervezhetôségérôl, a teszt utáni tapasztalatokról, va-
lamint a kritikus és fejlesztésre szoruló pontokról. Az
internetes nyereményjátékok elindításához meg kell küzdeni
olyan kihívásokkal, amelyek a hagyományos szerencsejáték
esetében nem merülnek fel. Például a teljes folyamat legyen
gyors,a játékok legyenek szórakoztatóak, a pénz mozgatása
legyen kényelmes (a játékos oldaláról) és biztonságos mind-
két irányban, s végül a rendszer legyen  megbízható. Az
elôadó a tapasztalatok alapján meglepô kijelentést kénysze-
rült tenni: készül a reményeik szerint minden szempontból
kielégítô, új rendszer, de annak elkészítése nagyobb kihívás-
nak bizonyult, mint amire akár a megrendelôi, akár a beszállí-
tói oldalon számítottak a felek.

Bozó Pál, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Infor-
matikai Fôosztályának képviselôje az általuk üzemeltetett Or-

szágos Környezetvédelmi Információs Rendszer kialakításá-
nak fôbb állomásait mutatta be, és kitért a fejlesztés során al-
kalmazott Oracle-technológiákra is. A környezet állapotára és
terhelésére vonatkozó jellemzôket nyilvántartó rendszer ki-
használja a korszerû adatbázis-kezelô megoldásokban rejlô
lehetôségeket, mint amilyen például az országos hálózatban
való mûködtetés és a széles körû, megkülönböztetett hozzá-
férési jogokkal biztosított elérés.

Elektronikus köz-
igazgatás

A 2002-ben elindult eEurope-2005 program alapján a lakos-
ságnak nyújtott internetes közigazgatási szolgáltatások
fejlôdésérôl és a 2005 végére elért helyzetrôl tájékozódhat-
tunk Szittner Károly (MEH EKK) elôadásából, amely a kor-
mányzati portál – a Magyarorszag.hu – szolgáltatásain ke-
resztül taglalta az elektronikus ügyintézés jelenlegi
lehetôségeit. Az EU által definiált 20 alapvetô szolgáltatás a
magyar közigazgatásban 27 szolgáltatással fedhetô le, ami-
nek magyarázata, hogy az EU dokumentuma közösségi szol-
gáltatásokról (közszolgáltatásokról), nem pedig közigazgatási
ügyekrôl szól. A szolgáltatások definiálása során nem a tarta-
lom, illetve a szolgáltató, hanem a szolgáltatások alanya a
rendezési szempont. A 20 szolgáltatás közül 12 az állampol-
gárok, 8 a vállalkozások számára nyújtandó.
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A Miniszterelnöki Hivatal
Elektronikus Kormányzat
Központja 2005 nyarán meg-
bízást adott az OECD-nek a
magyar e-kormányzat átfogó
vizsgálatára. A Neumann
Kongresszuson Bogóné
Jehoda Rozália, az OECD
munkatársa egyrészt ismer-
tette, hogy az OECD közössé-
gének értelmezésében mit
jelent az e-kormányzat, s mi-
lyen eszközökkel igyekszik a
szervezet elôsegíteni tagálla-
mai e-kormányzatának
fejlôdését, másrészt bemu-
tatta, hogy a nemzetközi ösz-
szehasonlítások alapján Ma-

gyarország mely területeken
ért el figyelemre méltó ered-
ményeket, s hol van
számottevô behoznivalója 
a magyar e-kormányzatnak.

Az OECD szerint azért
hasznos az e-kormányzat,
mert javítja a kormányzati
munka hatékonyságát, 
„fogyasztóorientált” szolgál-
tatásokat nyújt, elôsegíti 
számos átfogó társadalmi 
cél elérését, kedvezôen hat 
a gazdaság fejlôdésére, és
ösztönzôleg hat a közigazga-
tási reformra, valamint segíti
a kormány és az állam-
polgárok jobb kapcsolat-

rendszerének kiépítését.
Az OECD meghatározása

szerint az e-kormányzat nem
más, mint az információs és
kommunikációs technológia
(IKT) csatasorba állítása a
jobb kormányzás érdekében.
Az e-kormányzat sokkal in-
kább szól a kormányzatról,
kormányzásról, mint az „e”-
rôl. Ezzel szemben az OECD
vizsgálata rávilágított arra,
hogy Magyarországon az e-
kormányzat sokkal inkább az
„e”-rôl szól, mintsem a kor-
mányzásról, kormányzatról.
Ma még a legtöbb intéz-
ménynél egyszerûen infor-

matikai fejlesztésként és az
utóbbi idôben szolgáltatások
elektronizálásaként értelme-
zik az e-kormányzat fogal-
mát. Ezen a téren nemzetkö-
zi mércével mérve is figye-
lemre méltó eredményeket
ért el a magyar e-kormány-
zat, ugyanakkor az IKT nyúj-
totta lehetôségeket még
csak kevés helyen használják
ki a „termelô” munka racio-
nalizálására, nem is beszélve
az intézmények közötti ko-
operáció fejlesztésérôl, a „ter-
melés” kihelyezésérôl, az
outsourcingról, továbbá a
„fogyasztók” megnyerésérôl.
Teljesítményméréssel, az 
általa nyert eredmények 
gyakorlati hasznosításával

Az OECD az e-kormányzatról
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Az ügyfélkapun keresztül regisztrált magánszemélyek szá-
ma a napokban átlépte a 150 ezret – jelentette be Bódi Gábor,
az Elektronikus Kormányzat Központ munkatársa. A regiszt-
ráltak összesen 88 ügyet indíthatnak 33 kormányzati szerve-
zet felé. Az Európai Unió 2003-ban a hazai elektronikus 
szolgáltatásokat elemezve 15 százalékos készültségi szintet 
állapított meg. A 2006-os szint – ez egyelôre nem hivatalos
mutatószám – eléri a 80 százalékot.

Az APEH már 2001–2002-ben megkezdte a felkészülést az
elektronikus adózásra és annak folyamatos bevezetésére – tájé-
koztatott Futó Iván, az adóhivatal elnökhelyettese. 2002 októ-
berétôl kötelezôen elektronikusan fogadta a KAIG-hoz tartozó
mintegy 500 Pest megyei, illetve budapesti nagyadózó bevallá-
sait, adatközléseit. 2004 januárjától az ország 3000 legna-
gyobb adózója, valamint a továbbra is a KAIG-hoz tartozó nagy-
adózók minden bevallásukat és adatszolgáltatásukat kötelezô-
en elektronikus úton teljesítették. 2005 januárjától a rendszer
használatát a törvény kiterjesztette a 10 000 legnagyobb adó-
zóra, aki az adóbevételek több mint 70%-át biztosítja. 2005 áp-
rilisától lehetôség nyílt bárki számára, aki elektronikusan akart
adóbevallást beadni, hogy ezt a kormányzati ügyfélkapun ke-
resztül – az okmányirodákban történt regisztráció után – azo-
nosító és jelszó használatával megtehesse. 2006. május 1-jétôl
pedig egy mintegy 50 000-es kör számára kötelezô lett az
elektronikus bevallás a kormányzati ügyfélkapun keresztül. Má-
jus 1-je óta több mint félmillió bevallás érkezett hozzájuk.

Futó Iván elmondta, hogy nyomtatványkitöltô programjaik-
kal készült az összes bevallás 80 százaléka, az szja-bevallások

60 százaléka. Összesen 25 ezer szja-bevallás érkezett az ügy-
félkapun keresztül. Az adóhivatal korábban már felajánlotta,
hogy szoftvermegoldásait térítésmentesen átadja a közigaz-
gatás szereplôinek, azért, hogy nyomtatványkitöltô program-
jaikkal elkészítsék a szükséges dokumentumokat, és azokat
letölthetôvé tegyék honlapjaikon.

Az adóhivatallal kapcsolatban elhangzott, hogy az Egységes
Magyar Munkaügyi Adatbázis a hivatal fennhatósága alá ke-
rül, de ennek mikéntje még nem ismert. Az EMMA-t jelenleg
mûködtetô Foglalkoztatási Hivatal sem tud további részleteket
az adatbázissal kapcsolatban, annál is inkább, mivel a foglal-
koztatási törvényt is módosítani kellene a változtatáshoz. Az
viszont biztos, hogy az Egészségügyi Minisztérium által létre-
hozott Dr. Info (www.drinfo.hu) leáll, megszüntetik a mûködé-
sét – mondta el az üzemeltetôk nevében Fogarassy Károly.

A hazai közigazgatási szereplôk képviselôi egymás után mu-
tatták be azokat a már megvalósult és tervezett fejlesztése-
ket, amelyek az e-kormányzásból manapság ismertek.

Az egyik legsikeresebb hazai alkalmazás az Educatio Társa-
dalmi Szolgáltató Kht. rendszere, amely idén elôször február-
ban a teljes felvételi folyamatot online folyamattá tette a
vizsgadíjak fizetésétôl a szükséges dokumentumok elfogadá-
sáig. Februárban 12 ezer jelentkezés érkezett az ügyfélkapun
keresztül, és azóta újabb 28 ezer diák intézte ilyen módon a
késôbbiket, vagyis a jelentkezôk egyharmada használja az
elektronikus ügyintézés lehetôségét. Rába Ferenc, az Országos
Nyugdíjfolyósító munkatársának véleménye szerint azonban
az elektronikus ügyintézés valószínûleg korfüggô, és nem az

alig találkozott a felmérést
végzô kutatócsoport. A válla-
latszerû költség–haszon
szemlélet egyelôre még nem
nyert teret a magyar köz-
igazgatásban.

A kormányzati tevékeny-
ségnek is alkalmazkodnia kell
ahhoz a folyamathoz, amely
– történelmi mércével mérve
szinte egyik napról a másikra
– már teljesen átalakította a
gazdaságot, el kell lesni a vi-
lágméretû versenyben sike-
res gazdasági társaságok
módszereit az IKT által nyúj-
tott lehetôségek kihasználá-
sa terén.

A gazdasági versenyben az
a vállalat tud tartós sikereket
elérni, amely a fogyasztók
igényeinek kielégítésére, sôt

egyre inkább új igények ger-
jesztésére törekszik, ugyan-
akkor munkáját úgy szervezi,
hogy termékeit, szolgáltatá-
sait a lehetô legkisebb ráfor-
dítással legyen képes
elôállítani, valamint azok ér-
tékesítését egyre kifinomul-
tabb eszközökkel igyekszik
ösztönözni. Erre kell töreked-
nie a kormányzatnak is. Az
IKT tálcán kínálja a
lehetôséget, csak élni kell ve-
le. Persze ez korántsem egy-
szerû. Nehéz elfogadni, hogy
az államapparátusban is te-
ret nyer a verseny, s a
„gyôzelemhez” egyre több új
típusú tudásra van szükség.
Ráadásul ez nemcsak az in-
formatikai írástudás meg-
szerzését jelenti, hanem

olyan készségek elsajátításá-
ra és/vagy olyan szakembe-
rek alkalmazására is szükség
van, amilyenek korábban
csak a versenyszférára voltak
jellemzôk. A XXI. században
már nem lehet sikeres a kor-
mányzati tevékenység szer-
vezési és menedzsmentisme-
retekkel, illetve készségekkel
rendelkezô köztisztviselôk
nélkül.

Amikor 2005 decemberé-
ben az OECD delegációja in-
terjúkat készített Magyaror-
szágon, illetve kérdôíveket
töltetett ki a magyar közpon-
ti és helyi kormányzati szer-
vek e-kormányzati munkájá-
ért felelôs tisztségviselôk 
körében, a vállalatszerûen
mûködô közigazgatás téma-

köre meglehetôsen távolinak,
mondhatni érthetetlennek
tûnt partnereink zöme szá-
mára. Most azonban az új
Magyarország programjának
meghirdetését követôen úgy
tûnik, hogy hazánk is elindul
a korszerû e-kormányzás út-
ján. Az ezzel járó átalakulás
sehol sem problémamentes,
minden országban
számottevô ellenerôk hat-
nak, de a fejlôdésben Ma-
gyarország elôtt járó orszá-
gok tapasztalata azt mutatja,
hogy az elsô realizált nyere-
ségek (megtakarítások) lát-
tán lendületet vesz a köz-
igazgatási reform folyamata.
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Rajtuk kívül szintén a B&A témájához kapcsolódóan az ag-
rár-élelmiszer szektorban és az egészségügyben történô, vala-
mint a fogyatékkal élôk és az idôs korúak életét megkönnyítô
fejlesztésekrôl tájékozódhattunk a szekcióban.

Az oktatásban manapság kulcsfogalom a bolognai folya-
mat, a kétlépcsôs képzés hazai bevezetése. Az elmúlt fél évti-
zedben a bolognai folyamat keretében jelentôs elôkészítô

munka és számtalan vita közepette gyökeresen átalakult ha-
zánk felsôoktatása; a hazai fôiskolák három és fél évtizede
történt megalapításával kialakult duális rendszert felváltotta
az angolszász képzési rendszernek többé-kevésbé megfelelô
szekvenciális, kétciklusú képzési forma. E nehéz és igen sok
mérlegelést, elôkészítést igénylô folyamatban az informatikai
képzés úttörô szerepet vállalt magára, hiszen elsôként az in-
formatikai alapképzések képzési és kimeneti követelményei
(KKK-k) készültek el, mintául szolgálva a többi szakterület szá-
mára. A bolognai folyamat az informatika területén – status
quo címmel Sima Dezsô, a BMF NIK professzora tartott
összegzô elôadást. A Debreceni Egyetem Informatikai Kará-
nak gazdasági informatikus, mérnök-informatikus és
programtervezô informatikus B.Sc. szakának bevezetése utáni
elsô négy szemeszter tapasztalatait, az M.Sc. szakok beindítá-
sának nehézségeit Juhász István osztotta meg a résztvevôkkel.
Raffai Mária, a Széchenyi István Egyetem professzora segítsé-
gével pedig a gazdasági informatikus szak nemzetközi és 
hazai tapasztalataival lehettünk gazdagabbak.

Szintén a kétlépcsôs képzés és az e-learning módszereinek

alkalmazásáról volt szó a „fuzzy” rendszerek oktatására kihe-
gyezve Takács Márta és Csikós Pajor Gizella, a Budapesti Mû-
szaki Fôiskola két oktatója Fuzzy irányítási technikák oktatásá-
nak elôfeltételei a mérnökképzésben címû elôadásában.

Az új technológiák szekciója egyszerû elnevezése ellenére
érdekes témákkal foglalkozott. Például A folyóírás élményét
adó multimodális interfész: betûépítô írás ujjakra nôtt bil-

lentyûzettel címû elôadásban Fo-
dor Dezsô jóvoltából megismer-
kedhettünk a betûépítô írás új
technológiájával, amelynek során
tekintetünk folyamatosan követi
a betûkép alakulását, nem úgy,
mint a hagyományos billentyû-
zés–monitorra tekintés–ellenôr-
zés technikánál.

Bedô Árpád Kitáruló adattár címû
elôadásában a számítógépen tá-
rolt adathalmazok a halandó fel-
használók számára is barátságos
és könnyen értelmezhetô módon
való megjelenítését, az azokban
való keresés módszereit elemezte.

Az informatikai biztonsággal fog-
lalkozó szekcióban Teljes körû vé-
delem címmel Kmetty József, a
Kürt Rt. vezérigazgatója olyan fo-
galmakat tárgyalt, mint a vírus- és
számítógépesbehatolás-védelmet,
illetve a titkosítási eljárásokat is
magában foglaló logikai biztonság,
a beléptetést, szünetmentes ener-
giaellátást, térfigyelést, tûz- és víz-
kárelhárítást egyesítô fizikai biz-

tonság, valamint a belsô csalások, visszaélések, szándékos és
vétlen károkozások megelôzését szolgáló humánbiztonság
megoldásai.

A 70-es évektôl napjainkig követte végig a digitális aláírás
fejlôdését, a kriptográfiai algoritmusok webes és irodai
használatát Szabó Áron és Szigeti Szabolcs Digitális aláírás:
együttmûködésre képes és biztonságos alkalmazások 
címû elôadása.

Egy konkrét alkalmazást is megismerhettünk az egészség-
ügyben jelen lévô intelligenskártya-rendszereken keresztül.
Domján Péter elôadása a kórházirányítási rendszerekben
használt mikrochippel és memóriával kártyára integrált mini-
számítógépet mutatta be.

A IX. Országos Neumann Kongresszus teljes programja az
itt ismertetettnél természetesen jóval sokszínûbb és gazda-
gabb volt. Számos elôadó mélyült el a Neumann Társaság
nevében is megjelenô „számítógép-tudományban”, ami ol-
vasóink számára talán kevésbé izgalmas, de a
közérdeklôdésre számot tartó témákra e számunkban és
a jövôben is visszatérünk.
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– Sebességet, kapacitást, 

mûszaki teljesítményt hajszoló 

korunkban mit jelent, és mit ígér 

a szakembernek, illetve a felhasz-

nálónak a Grid?

– A globális méretû elosztott infor-
matikai rendszerek kialakulását a rob-
banásszerûen fejlôdô adatátviteli
megoldások tették, illetve teszik
lehetôvé. Ezekben a rendszerekben
megoldhatóvá válik az informatikai
erôforrások (pl. számítási, tárolási ka-
pacitás) és szolgáltatások (pl. keresô,
illetve feldolgozó szolgáltatások)
igény szerinti felhasználása, ami a je-
lenleginél jóval hatékonyabb
erôforrás-gazdálkodáshoz vezethet.
Kezdetben elsôsorban a tudományos
kutatási feladatok megoldása során jelentkeztek az
erôforrások megosztására, hatékonyabb kihasználására irá-
nyuló igények. Ennek oka az, hogy a kutatási feladatokat gyak-
ran kooperációban igyekeznek megoldani, amiben természe-
tesnek és logikusnak tûnik a kutatóhelyeken elosztottan
megjelenô erôforrások hatékony kihasználása. Ezek a követel-
mények és igények indították el a Grid-kutatást, illetve az ez-
zel kapcsolatos világméretû kísérleteket.

Mára már az élet minden területén megjelent az informati-
kai erôforrások elosztott, dinamikus, igény szerinti kihasználá-
sára vonatkozó követelmény, ami abból az egyszerû
felismerésbôl fakad, hogy a felhasználói tömegek számára az
informatikai alkalmazások szolgáltatásai pontosan olyan
szolgáltatásként jelennek meg, mint az elektromos hálózat, a
csatornahálózat vagy éppen a mosodai szolgáltatások. Az in-
formatikai rendszerek felhasználói rétegének kiszélesedésével

egyre többen lesznek olyanok, akiket 
a technikai megoldások részletei nem
érdekelnek, vagy csak kevésbé.

A vezetô informatikai nagyvállalatok
szakemberei a napjainkban is forron-
gó, folyamatosan átalakuló Grid tech-
nológiai kutatásoktól várnak megol-
dásokat számos erôforrás-igényes fel-
adatra. A kutatási eredmények és
prognózisok a Gridtôl hasonló forra-
dalmi áttörést várnak, mint amilyen
volt annak idején a World Wide Web
megjelenése.

– A kutatók és fejlesztôk milyen

mérföldkövek mentén jutottak el 

a mai eredményekig?

– A számítástechnika fejlôdését a
kezdetektôl fogva az jellemzi, hogy a technológiai fejlesztések
során elért kapacitásnövekedést, legyen az számítási, tárolási
vagy adatátviteli, a felhasználói igények szinte azonnal meg-
haladják. A számítási kapacitás növelésének egyik lehetséges
útját sokan a párhuzamosításban, illetve az erôforrások meg-
osztásában látták, szinte a kezdetektôl fogva. A párhuzamosí-
tás gondolatával már Neumann és munkatársai is foglalkoz-
tak, de az 50-es évek technológiája nem tette lehetôvé annak
gyakorlati alkalmazását. Az elsô párhuzamos architektúrájú
gép 1967-ben született meg, ám az igazi áttörésre még jó né-
hány évet kellett várni. A 90-es évek elejére több gyártó kínált
speciális párhuzamos architektúrájú gépet. Ugyanakkor az
asztali munkaállomások elterjedésével és a hálózati technoló-
giák fejlôdésével egyesek elkezdtek olcsó munkaállomásokból
nagyméretû farmokat építeni, amelyek teljesítménye egysze-
rû párhuzamosítási, illetve feladatmegosztási technikák alkal-

Elosztott és összefogott
erôforrások
Szeberényi Imrével a Grid technológiáról
Jövôre lesz tíz éve annak, hogy új technológia jelent meg az informatikai világ horizontján: a Grid. Az elosztott infor-

matikai rendszerekrôl szóló szakmai diskurzus a kívülálló számára talán száraznak, esetleg unalmasnak tûnhet, ám

mivel ettôl a négy betûtôl a hivatásosok olyan mértékû áttörést várnak, mint amekkorát annak idején a hárombetûs

WWW hozott, mindenképpen érdemes megismerni a lényegét, eddigi eredményeit és jövôbeni ígéreteit. Ebben 

dr. Szeberényi Imre docens, a BME Informatikai Központjának igazgatóhelyettese volt segítségünkre.

GALVÁCS LÁSZLÓ
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Dr. Szeberényi Imre
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mazásával egyes alkalmazási területeken felvette a versenyt 
a szuperszámítógépekkel.

Az operációs rendszerbe beépülô vagy azt kiegészítô 
modulok segítségével egységes felületet nyújtó, elsôsorban
szuperszámítógépek összekapcsolásával létrejött ún.
metaszámítógépek a felhasználók (alkalmazók) számára
egységes számítási erôforrásként jelentek meg, miközben 
a rendszer egyes elemei a hálózati technológiák rohamos
fejlôdése következtében fizikailag egyre távolabb kerülhet-
tek egymástól. A kezdetben szigorúan homogén rendszere-

ket a 90-es évek második felére felváltották a heterogén ar-
chitektúrájú rendszerek, amelyek már farmokat és szuper-
számítógépeket is tartalmaztak. Ezzel egy idôben több kuta-
tói közösségben merült fel az igény, hogy ne csak számítási,
hanem tárolási, illetve egyéb erôforrások is elérhetôk és
megoszthatók legyenek az ilyen rendszerekben.

A 90-es évek közepérôl két jelentôs amerikai
metaszámítógépes projektet érdemes kiemelni, a FAFNER-t
(Factoring via Network-Enabled Recursion) és az I-WAY-t
(Information Wide Area Year), amely jelentôsen befolyásolta 
a mai Grid-rendszerek kialakulását. Így például a FAFNER pro-
jektben alkalmazott feladatmegosztási technológiát alkal-
mazta késôbb a Seti@home projekt is. Az I-WAY projekt pedig
jelentôs hatással volt a Globus Toolkit megoldásaira, amelye-
ket a legtöbb Grid-rendszerben ma is alkalmaznak.

– Hogyan lett a metaszámítógépekbôl Grid, mit takar az

elnevezés?

– Az elnevezés az elektromos hálózat analógiája alapján egy
olyan erôforrás-hálózatra utal, amely a világot átszôve
tetszôleges számítógéphez kapcsolható erôforrás-elérést tesz
lehetôvé, legyen az számítási, tárolási erôforrás vagy akár egy
speciális berendezés, érzékelô.

Valójában az erôforrások megosztásának igénye, illetve
lehetôsége már a 60-as évek második felében megjelent 

a számítástechnikában a többfelhasználós operációs
rendszerekkel, így kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy 
a Grid a kerék újrafeltalálása. Az „új kerék” azonban sok-
ban különbözik a régitôl: míg a többfelhasználós rendsze-
rek egy központi gép igény szerinti erôforrás-megosztását
biztosítják, addig a Grid-rendszerek földrajzilag elosztott
erôforrások elérését és igény szerint azok közös cél érdeké-
ben történô mûködtetését biztosítják. Így tehát nemcsak
elosztani képesek, hanem összefogni is, ami már igen lé-
nyeges különbség.

A Grid elnevezés 1997-ben keletkezett az amerikai Argonne
National Laboratoyban. Magát a koncepciót Ian Foster és Carl

Kesselman foglalta össze a Grid bibliájának is nevezett könyv-
ben (The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure,
Morgan Kaufmann, 1999).



Alapjaiban az itt vázolt koncepciót használják a mai rend-
szerek is, amelyek azért hatalmas fejlôdésen mentek keresz-
tül az elmúlt közel 10 évben.

– Mi a Grid titka, hogyan mûködik a technológia?

– A Grid-rendszerek olyan számítógépes szolgáltatást valósí-
tanak meg, amellyel a rendszer számítógépeihez kapcsolt
erôforrások földrajzi helytôl függetlenül, egységes módon, jo-
gosultságokkal szabályozva elérhetôk a rendszer felhasználói,
illetve azok programjai számára. Míg a webtechnológia segít-
ségével alapvetôen információ osztható meg, addig a Grid-
rendszerek az erôforrások megosztására, illetôleg összefogá-
sára, hatékony újraelosztására alkalmasak.

Gyakran a Grid-rendszereket hibásan a szabad CPU-
kapacitásokat felhasználó Seti@home típusú rendszerekkel
azonosítják. Ez a fajta mûködés a Grid-rendszereknek csupán
egy kis szeletét fedi le. A Grid technológia ettôl jóval többet
nyújt: lehetôvé teszi akár földrajzilag egymástól igen távol
lévô tetszôleges erôforrások egységes kezelését, felhasználá-
sát, megbízható, biztonságos módon történô újraelosztását.
Ezért a Grid-rendszerek fontos szerepet játszanak az úgyneve-
zett e-kutatás vagy e-tudomány létrejöttében is, ami nagyon

leegyszerûsítve olyan virtuális közös-
ségek kialakulását jelenti, amelyek
azonos kutatási feladatokon dolgoz-
nak, eredményeiket, adataikat egy-
mással megosztják, ugyanakkor föld-
rajzilag, szervezetileg messze esnek
egymástól, esetleg más földrészen
vannak.

Másik hibás megközelítés az, amikor
a Grid-rendszereket összekeverik a
számítógépes farmokkal (cluster). Ter-
mészetesen a farmok is képesek ha-
sonló számítási, tárolási vagy akár in-
formációs szolgáltatásokat nyújtani,
de a hagyományos farmok esetében
egy felhasználót a farm minden egyes
komponensének „ismernie” kell, 
vagyis ahhoz, hogy egy adott szolgál-
tatást a farm felhasználója igénybe
vegyen, a felhasználónak a farm min-
den komponensén rendelkeznie kell
felhasználói azonosítóval. Gyakran ezt
az azonosítót használva magának 
a felhasználónak kell gondoskodnia 
a programoknak és a hozzájuk tartozó
adatoknak a megfelelô farmkompo-
nensekre történô eljuttatásáról.

– Hogyan történik a felhasználók

kezelése a Grid-rendszerekben?

– A Grid-rendszerekben komponensszinten nem beszélhe-
tünk felhasználóról. Ha a Grid felhasználója jogosult egy
erôforrás vagy szolgáltatás igénybevételére, akkor azt elérheti
attól függetlenül, hogy az adott erôforráshoz van-e felhasz-
nálói azonosítója, illetve hozzáférése.

Az elektromos hálózat hasonlatával élve: a tévé akkor is
ráköthetô az elektromos hálózatra, ha nincs belépôkártyánk
az áramot elôállító erômûbe, sôt azt sem kell tudnunk, hogy
milyen energiahordozóból keletkezett a tévé által felhasznált
elektromos áram. Csupán az kell, hogy az áramszolgáltatóval
megállapodjunk a szolgáltatás igénybevételérôl. A Grid-
rendszerek esetében a megállapodás a szolgáltatóval elektro-
nikus aláírással hitelesített módon történik. A Grid-
szolgáltató ellenôrzi a megállapodást, valamint az aláírás 
hitelességét, majd a megállapodásnak megfelelôen megadja
a szükséges jogosultságokat a rendszer erôforrásainak 
igénybevételére.

– Milyen komponensekbôl áll a rendszer?

– A Grid nem egyetlen program, hanem számos egymásra
épülô komponens, amely réteges felépítésével biztosítja,
hogy az egyes komponensek könnyen lecserélhetôk,
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továbbfejleszthetôk és a meglevô rendszerekhez
illeszthetôk legyenek.

A legfontosabb ilyen elem az ún. köztes réteg (middleware).
Ez a felhasználói réteg és az erôforrások fizikai rétege között
helyezkedik el, és olyan fontos szolgáltatásokat biztosít, mint
például a felhasználók azonosítása és jogosultságának
ellenôrzése. Igen fontos feladata az egyszeri bejelentkezés
(single sign-on) megvalósítása és egységes, a helyi
ütemezôtôl független felület biztosítása a feladatok indításá-
hoz és megállításához. Ebben a rétegben valósítják meg azo-
kat az adatátviteli szolgáltatásokat is, amelyek biztosítják a
programoknak és azok adatainak a futási helyre szállítását,
továbbá információgyûjtést végeznek az erôforrásokról és ál-
lapotukról. Ez az erôforrások automatikus el- és kiosztása
(brokering) miatt lényeges. A köztes rétegben lévô modulok

együttmûködésének eredményeként a rendszer megkeresi a
megfelelô erôforrásokat, automatikusan eljuttatja oda a fut-
tatandó feladatot és adatait, majd a futás végén összegyûjti
az eredményeket a felhasználó aktív közremûködése nélkül.

– Milyen konkrét hazai gyakorlati eredményekrôl lehet

már beszámolni?

– Számos olyan hazai és nemzetközi Grid-projekt mûködik,
amely véleményem szerint alapvetôen meghatározza a hazai
Grid-kutatást is.

A hazai egyetemeken, illetve kutatóhelyeken a 90-es évek-
ben megkezdôdött a párhuzamos és elosztott rendszerekkel

kapcsolatos kutatás, illetve kutatásfejlesztés, ami nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy manapság is lépést tudjunk tartani 
e tématerület fejlôdésével. E kutatói közösség számára sok
segítséget és támogatást jelentettek az IKTA (Információs és
Kommunikációs Technológiai Alkalmazások) program kereté-
ben meghirdetett pályázatok. Ezek közül számunkra a
legjelentôsebb talán a Virtuális Szuperszámítógép Szolgálta-
tás Kialakítása az Akadémiai Hálózat felhasználásával
(ViSzSzKi) elnevezésû projekt volt, amely lényegében megala-
pozta azt a tudást és ismeretet, melyet ma számos hazai és
nemzetközi projektben kamatoztathatunk.

Annak ellenére, hogy kiemelt állami támogatást a Grid-
kutatások Magyarországon nem kaptak, több sikeres IKTA-,
NKFP- (Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok), GVOP-
(Gazdasági Versenyképesség Operatív Program) és egyéb

olyan államilag támogatott kutatásfejlesztési projekt 
indulhatott el az utóbbi 15 évben, amely valamilyen módon
kapcsolódik a Grid technológiához (VISzSzKi, DemoGrid,
SzuperGrid, JGrid, Chemistry Grid, ClusterGrid, Hungarian
Grid, MEGA).

2003-ban az 5 legaktívabb Grid-kutatói közösség létrehoz-
ta a Magyar Grid Kompetencia Központot (MGKK –
www.mgkk.hu) azzal a céllal, hogy a kutatási tevékenysége-
ket, pályázatokat koordinálja, az elért eredményeket pedig
minél szélesebb körben publikálja. Az eltelt 3 évben az alapí-
tó tagok (BME, ELTE, KFKI-RMKI, MTA Sztaki, NIIF) számos
közös hazai és nemzetközi projektben vettek, illetve vesznek
részt. A központhoz késôbb csatlakozott a Veszprémi Egye-
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tem is, ahol szintén jelentôs Grid-kutatások folynak. Az
MGKK két regionális Grid-központhoz is csatlakozik, 
a Közép-Európai Grid Konzorciumhoz (CEGC) és a Dél-Kelet-
Európai Grid Konzorciumhoz.

2003 nemcsak a hazai erôk összpontosításának éve volt, mi-
vel szintén 2003-ban alakult meg a már említett CEGC is
Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia
és Szlovénia részvételével.

A hazai és nemzetközi összefogás nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy a közép-európai régió országai, így hazánk is rész

vehessen több nemzetközi projektben (EDG, GridLab, APART-
2, COST, D23 action, UK e-science OGSA test-bed, EGEE,
SEEGRID, CoreGrid, GridCoord, ICEAGE – ezeket részleteseb-
ben keretes írásunkban ismertetjük).

– Kijelenthetjük-e, hogy ebben a technológiában tartjuk

a lépést a világ haladásával?

– Büszkén állíthatjuk, hogy a hazai Grid-kutatások színvona-
la a nemzetközi porondon is kiállja a próbát. Ennek legjobb bi-
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EGEE (Enabling Grids for 

E-science)
Az EGEE az Európai Unió által támogatott egyik

legjelentôsebb Grid-projekt. Célja a Grid technológia legújabb
eredményeinek felhasználásával létrehozni egy olyan szolgál-
tatást, amely napi 24 órában rendelkezésre áll a kutatás-fej-
lesztés, majd késôbb az ipari-szolgáltatási alkalmazások szá-
mára (www.eu-egee.org, egee.ik.bme.hu).

A CERN (European Organization for Nuclear Research) által
vezetett projekt elsô fázisa 2006 márciusával ért véget. Az
elsô fázis sikerének köszönhetôen 2006 áprilisától újabb 
2 éves kutatás indulhatott el, lényegében az elôzô fázisban
megkezdett kutatás folytatására és a szolgáltatás széles körû
kiterjesztésére, 32 országból összesen 91 partnerintézmény
részvételével. A fô feladat a gLite nevû Grid-köztesréteg to-
vábbfejlesztése és üzemeltetése, hogy a kutatók számára
megbízható, folyamatos szolgáltatást nyújtson. A gLite egy
olyan szervizorientált architektúrájú (SOA) köztes réteg, amely
egyesíti a jelenleg meglévô köztes rétegek elônyeit, és nem
kötôdik szorosan egy tudományterülethez sem.

A projekt mindkét fázisának megvalósításában több magyar
intézmény is részt vett, illetve részt vesz (BME, ELTE, KFKI-
RMKI, NIIF, Sztaki).

A projekt eredményeinek alkalmazása több tudományterü-
leten is jelentôs. Ezek közül kettôt emelünk ki.

Nagy energiájú fizikai kutatások: a CERN-ben 2007-ben in-
duló, nagy energiájú részecskék ütközését vizsgáló kísérletso-
rozat során évenként több mint 10 petabájt adat fog keletkez-
ni. (10 petabájtnyi adat, azaz 10x1015 bájt hagyományos CD-re
írásához több mint 14 millió CD-lemezre lenne szükségünk.
Ha ezeket egymásra raknánk, kb. 20 kilométer magas torony
keletkezne.) A projekt egyik célja, hogy ezt az információ-
mennyiséget tárolja, feldolgozza, analizálhatóvá és elérhetôvé
tegye több ezer fizikus számára világszerte.

Biomedikai problémák megoldása: a több különbözô számí-
tásigényes applikáció közül a legjelentôsebb a WISDOM
(Wide In Silico Docking On Malaria) gyógyszerkutató projekt,
melynek során eddig 46 millió vegyületet vizsgáltak meg 
a malária ellenszerét keresve.

A projektben jelenleg elérhetô számítási és tárolási kapaci-
tás nagysága lenyûgözô: jelenleg (2006. augusztus) 192 hely-
színen összesen 36 968 processzor mûködik, amellyel a rend-
szer naponta több mint 25 ezer számításigényes feladatot old
meg. A rendelkezésre álló tárolókapacitás 44 376 terabájt.

A rendszerhez csatlakozó 46 ország között az európai álla-
mok mellett megtaláljuk Kínát, Kanadát és az Amerikai Egye-
sült Államokat is.

Globus
A Globus Alliance olyan szervezetek és egyének közössége,

akik részt vesznek a Grid-eszközök fejlesztésében és használa-
tában. A Globus Toolkit (GT) eszközök és programkönyvtárak
gyûjteménye, amelyek az elosztott rendszerek fejlesztésekor
felbukkanó leggyakoribb problémákra kínálnak megoldáso-
kat.

A Globus Toolkit nagyban meghatározza a különbözô fej-
lesztések irányát. A programcsomagot a 90-es évek óta fej-
lesztik. A tapasztalatok alapján a különbözô Grid-rendszerek
specializált volta ellenére sok közös alapfeladat megvalósítása
szükséges minden elosztott rendszerben. A szoftver célja,
hogy olyan fô Grid-feladatok megvalósítását tegye lehetôvé,
mint például az erôforrás-kezelés, a biztonság, az erôforrás-
hozzáférés, az adatmozgatás, az erôforrás-felfedezés, és így
egy általánosan használható köztes réteget kínáljon a
fejlesztôk számára. A Toolkit nem jelent kész Grid-szoftvert,
szükség van a Grid-rendszer specifikus területeinek önálló fej-
lesztésére, az egyes építôelemek integrálására.

Grid-projektek a világban
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zonyítéka, hogy a magyar kutatóintézetek számos nemzetközi
projektben is részt vesznek, eredményeinket elismerik. A hazai
kutatóintézetek eredményei közül külön érdemes kiemelni az
NIIF ClusterGrid projektjét, a BME MEGA projektjét, a Sztaki
Desktop és P-GRADE Grid projektjét, a Veszprémi Egyetem
JGrid projektjét és számos Gridhez kapcsolódó kutatást, példá-
ul a KFKI-RMKI-ben folyó részecskefizikai kutatásokat.

A kutatások egyre inkább áttevôdnek az alkalmazások irá-
nyába, habár számos nyitott kérdés van az infrastruktúra ki-
alakításának terén is. Megítélésem szerint a legfontosabbak

ezek közül a bizalomépítô, biztonsági megoldások, illetve 
a mára letisztulni látszó, 9-10 különbözô köztes réteg együtt-
mûködési kérdéseinek megoldása. Ez a törekvés leginkább 
a szabványosítási fórumok munkáján látszik, amelyekben
magyar szakemberek is részt vesznek. Ezek közül kiemelkedô
a Global Grid Forum (GGF) keretein belül készülô (Open Grid
Service Architecture – OGSA) architektúra, melynek célja,
hogy lehetôvé tegye elosztott rendszerek integrációját,
virtualizációját és menedzsmentjét egy széles körben elfo-
gadott keretrendszeren keresztül.

NorduGrid, KnowARC
A NorduGrid projekt 2001 májusában indult azzal a céllal,

hogy északi országok (Dánia, Norvégia, Svédország és Finnor-
szág) különbözô akadémiai intézményeinek összefogásával
létrehozzon egy mûködô Grid-infrastruktúrát. A projekt célja,
hogy megállapítsák, képesek-e a Grid-rendszerek kielégíteni a
mai tudományos kutatások megnövekedett számítási és táro-
lókapacitás-igényét. A cél egy saját Grid-infrastruktúra meg-
valósítása egészen az alapoktól.

A gyors fejlesztéshez felhasználták a European Data Grid
(EDG) korábbi eredményeit és a Globus Toolkit 2-t (GT2), így
egy év alatt elkészült az elsô infrastruktúra. A NorduGrid pro-
jektben jelenleg 48 helyszínen összesen több mint 3500 CPU
áll a kutatók rendelkezésére napi 24 órában
(www.nordugrid.org).

A projektben kifejlesztett, ARC (Advanced Resource
Connector) elnevezésû köztes réteg továbbfejlesztésére és el-
terjesztésére a fejlesztôk 2006-ban az Európai Unió támoga-
tásával új projektet indítottak KnowARC (Grid-enabled Know-
how Sharing Technology Based on ARC Services and Open
Standards) néven, amelyben két magyar partner is részt vesz
(NIIF, BME). A cél a jól bevált, alapvetôen Globus alapú köztes
réteg rugalmas, alkalmazástól független továbbfejlesztése, az
interoperabilitás növelése, amely képes kielégíteni az ipari fel-
használás igényeit is (www.knowarc.org).

ClusterGrid
A ClusterGrid infrastruktúrájának létrehozása az Oktatási

Minisztérium 2002 júliusában meghirdetett pályázatával
kezdôdött. A pályázat támogatásával kialakított laborok
üzemeltetôi vállalták, hogy munkaidôn kívül (éjszaka, hétvé-
gén, ünnepnapokon) a gépeket egységes rendszerben, Grid-
szerûen mûködtetik számításigényes feladatok megoldására.
A pályázatban több mint 2000 gépre pályázhattak egyete-
mek, fôiskolák és könyvtárak. Az egyes intézményeknél elhe-
lyezett gépek fürtökbe (clusterekbe) szervezését és a fürtök
összekötését az NIIF (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fej-
lesztési Intézet) végezte a partnerintézmények szakemberei-

vel együttmûködve. Az így kialakult, egész országra kiterjedô
rendszer kommunikációs hátterét az akadémiai gerinchálózat
adja, amelyen keresztül egy virtuális magánhálózat (VPN)
épül fel, így a nyilvános internet és a Griden belüli hálózati for-
galom teljesen különválik.

A rendszerben alkalmazott speciális szoftverkomponensek
és az NIIF által kifejlesztett feladatütemezô (GUG) lehetôvé te-
szi, hogy azok a feladatok, amelyek egy éjszaka alatt vagy hét-
végén nem futnak le, a következô éjszaka folytatódhassanak.

Jelenleg éjszakánként átlagosan 1200 processzor dolgozik
együtt a rendszerben, amellyel már számos számításigényes
feladatot oldottak meg a kutatók. A felhasználók többnyire
abból a kutatói körbôl kerülnek ki, amely gyakran használja az
NIIF 148 processzoros szuperszámítógépét különbözô kutatási
feladatokhoz (www.clustergrid.niif.hu).

MEGA
A BME Informatikai Központ által vezetett magyar informa-

tikai erôforrás-hálózat (Grid-közmû) projektjének elsôdleges
célja a magyar infrastrukturális Grid-kutatások kiléptetése az
akadémiai és kutatási szférából, ipari alkalmazások és felhasz-
nálási területek keresése, kidolgozása és tesztelése.

A projekt alapvetôen abból a ténybôl indul ki, hogy akadémi-
ai viszonylatban növekszik a Grid technológia ismertsége,
azonban a hazai iparban történô felhasználása, ismertsége el-
marad a kívánatostól. Ennek oka részben technológiai, mivel
még nem beszélhetünk teljesen kiforrott technológiáról, rész-
ben pedig a társadalmi ismertség, támogatottság hiánya. A
projekt célja ezért olyan Grid-rendszer kidolgozása és bemuta-
tása, amely az ipar és a szolgáltató környezet számára is von-
zó, általános célú „közmûszolgáltatásként” jelenik meg.

Az NKFP (Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok) által
támogatott projektben az ipari partnerek (HP, ESRI) közremû-
ködésével olyan alkalmazásokat dolgoznak ki, amelyek távol
esnek az informatikától, ugyanakkor esetünkbena Grid tech-
nológia igen jól alkalmazható. Ilyenek például a hídgerendák
méretezését támogató, illetve a talajeróziós modellek számí-
tásait segítô rendszerek (mega.ik.bme.hu).
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– avagy hogyan mérjük a vállalkozó jóságát
A téma – szociológiai megfontolásokból – akár kényes is lehet... A vállalkozó szó a rendszerváltást megelôzô negyven

évben a „tôkés kizsákmányoló” szinonimája volt, és bár éppen a szocializmus összeomlása bizonyította be, hogy vál-

lalkozók nélkül nem megy elôbbre a világ, azért a társadalmi megosztottság következményeként ma sem állítható,

hogy a munkavállalók teljes mértékben azonosulni tudnának a munkaadók gondjaival, inkább fordítva várnának el

kellô szolidaritást... Bizonyos esetekben talán jogosan, ez azonban másik téma. Mi most azokkal szeretnénk foglal-

kozni, akik innovációs, kockázatvállaló, karizmatikus képességekkel felruházva belevágnak a cégalapításba, és ezen 

a területen éppen szolidaritásukkal, a társadalomra gyakorolt hatásukkal emelkednek ki a többiek közül, miközben

az egész világon képesek lendíteni egyet. Vagyis a jó vállalkozókról lesz szó, sôt a legjobbakról...

VÉRTES JÁNOS ANDOR
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Kürti Sándor és felesége a pályázati anyag részeként beadott tabló elôtt
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Az említett kör egyik ismert alakja Kürti Sándor, akivel
kapcsolatban nyilvánvalóan nem friss hír, hogy tavaly
versenyzôként, idén pedig már a kilenctagú nemzetközi zsûri-
ben lehetett együtt Monte-Carlóban háromtucatnyi ország
legjobbnak kiválasztott vállalkozóival. Feltehetôen az is meg-
jelent már nyomtatásban, hogy a monte-carlói versenyzôi-
bírálói jelenlét mellett kétszer részt vett a cseh, illetve a tava-

lyi gyôztesnek kijáró jogon idén a magyar nemzeti zsûri mun-
kájában is. A hírek tárgyszerûen közlik a tényt, esetleg sugá-
roznak némi büszkeséget azzal kapcsolatban, hogy miképp
érhette el mindezt egy hazánkfia, ám a beszámolók nyilván-
valóan nem képesek tükrözni azt, ami mindeközben Kürti
Sándorban felgyûlt, lerakódott, a lelkébe beépült. Egy hírbe
nem fér bele az a fantasztikus mértékû és minôségû tapasz-
talat, személyes ismeretség, tanulság és élmény, amely Sán-
dor szemében tükrözôdik akkor, ha valaki rákérdez: mit is je-
lentett mindez? Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy
az élmények és tanulságok egy szerény töredékét megosszuk
olvasóinkkal, bár belátjuk: nem biztos, hogy ezek a tapasztala-
tok – személyes átélés híján – interpretálhatók. Már az empá-
tiával, a beleélô képességgel kapcsolatban is gondban va-
gyunk: nemigen tudjuk magunkat akár a legjobbak, akár a
legjobbak kiválasztói közé képzelni...

Ha nekünk kellene kiválasztani az év legjobb vállalkozóját
a világon, az elsô gond nyilvánvalóan az lenne, hogy mely
szempontokat és milyen mértékben preferálhatunk. Nyilván

értékelnénk a cégvezetôi, menedzseri képességeket: mekko-
ráról mekkorára nôtt a vállalkozás a pályázó kezei között. A
díj azonban nem a legjobb menedzsernek, hanem a legjobb
vállalkozónak szól (World Enterpreneur Of The Year, röviden
WEOY). Így nyilván nem lehet a menedzseri teljesítményt
mondjuk a kockázatvállalói (kockázatelemzôi) képességek
fölé helyezni, de fontos az is, hogy a pályázó Bolyaihoz ha-

sonlóan „a semmibôl teremtett-e egy új, más világot”, vagy
éppenséggel az apai örökséget építette tovább. Van-e inno-
váció, újdonság az adott vállalkozásban, milyen hatást gya-
korol a vállalkozás közvetlen és tágabb környezetére, és így
tovább, akadnak még szempontok, amelyeket nem is olyan
könnyû súlyozni, értékelni...

– Szerencsére a szempontokat nem manapság és nem ne-
künk kellett kitalálni – mondja beszélgetésünk elején Kürti
Sándor, amikor a díj hátterérôl, a kiválasztás folyamatáról
kérdezzük. – Az Ernst & Young húsz éve határozta meg azt a
kritériumrendszert, amelynek alapján elôször országonként,
majd közülük Monte-Carlóban kiválasztják azt az egy vállalko-
zót, aki elôzô évi teljesítménye alapján világelsônek tekinthetô.
Ezeket a kritériumokat hat csoportba sorolták, és az egész
rendszert áthatja még egy további, szinte minden csoportban
értékelendô általános gondolat. Az elsô csoport a vállalkozói
szellemet méri fel a kockázatkezelô képességtôl egészen addig,
hogy miképp reagál a pályázó az esetleges kudarcra, mit kezd

Monaco köszönti a 2006. évi verseny résztvevôit



2006/8–9  augusztus–szeptember •39

aktuális {} verseny

pán, az új-zélandi és a magyar versenyzô nem szerepelt, min-
denki más igen. A beszélgetések során sorozatosan kiderült,
hogy mindenki mennyivel színesebb, mennyivel sokrétûbb
egyéniség, mint azt elsôre az írásos pályamunkája mutatta.
Nem kell nagy dolgokra gondolni, az apróságok is szépek tud-
nak lenni. Például a spanyol versenyzô, aki nem tudott jól an-
golul, tolmácsnak a fiát hozta magával, és megható volt,

hogy az apa szemmel láthatóan milyen büszke a fiára, a fiú
meg az apjára. Elgondolkodtatott a dán versenyzô is, aki –
miközben mi évekig fontolgatjuk egy külföldi iroda létrehozá-
sát – axiómaként jelentette ki, hogy „évente két új országban
alapítunk leányvállalatot...”

A beszélgetések után minden zsûritag megjelöli azt a tíz em-
bert, akit a legjobbnak tart, és akit gyôztesnek is el tudna kép-
zelni, s ezekbôl a szavazatokból alakul ki az a hatfôs élmezôny,
amelyet azután folyamatos konzultációval immár a teljes ki-
lenctagú zsûri szûkít egyre kisebbre. Említettem már ezeknek
az embereknek a lelki nagyságát, hadd illusztráljam most egy
konkrét példával. Már két befutónál tartottunk, a dél-afrikai és
az indiai vállalkozó mérkôzött, az elôbbi egy öt-, az utóbbi egy

kilencmilliárdos vállalkozás feje. Mindkettô kapott négy-négy
szavazatot, és ekkor következett szólásra a zsûri elnöke, aki tör-
ténetesen indiai volt... Bevallom, mindenemet feltettem volna
arra, hogy a két – minden szempontból kiváló – vállalkozó kö-
zül a zsûrielnök honfitársa lesz a gyôztes. Az elnök azonban így
kezdte értékelését: „Ha a szívemre hallgatok, akkor...” Majd így
folytatta: „ha azonban a lelkiismeretemre...” Nem ragozom: az

idei gyôztes a dél-afrikai Bill Lynch lett... Az indiai zsûrielnök –
felülemelkedve azon, hogy mindenki szeretné saját országá-
nak hírnevét növelni – azt írta a javára, hogy bár a gyôztes 
által létrehozott cég értéke csak a fele az indiaiénak, az utóbbi-
nak nem nulláról kellett indulnia, volt egy alap, amire építkez-
hetett, így mégiscsak Lynché a nagyobb vállalkozói teljesít-
mény. De hozhatnék más példát is: a szingapúri versenyzô, aki
mellesleg szintén Indiából származott, egy fantasztikus keres-
kedelmi modellel futtatta föl cégét a csúcsra, ám épp honfitár-
sa volt az a zsûriben, aki megkérdôjelezte, hogy a modell sike-
rességének megítéléséhez elegendô-e öt esztendô eredménye,
vagyis a minimumként meghatározott és ennél a cégnél ép-
pen teljesített cégélettartam... Megvallom ôszintén, hogy ha

A kilenctagú zsûri magyar résztvevôje: Kürti Sándor, valamint az idei verseny magyar döntôse: Demján Sándor
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az év magyar vállalkozója, Demján Sándor került volna ilyen
helyzetbe, nekem nem biztos, hogy lett volna ilyen lelkierôm,
hogy teljesen háttérbe szorítsam a szubjektív megfontoláso-
kat. Nagyon sajnáltam, hogy azoknak, akik nem ismerik ôt
annyira, mint mi itt, Magyarországon, egy kicsit keveset árult
el róla az írásos anyag. De ha lenne bennem annyi emelkedett-
ség, mint az indai zsûrielnökben, akkor hozzá kellene tennem,
hogy jobb pályázattal sem nyert volna. Az élmezônynél már a
vállalkozás mérete is nagyon számít, és bár e téren nem lehet
egy napon emlegetni mondjuk engem Demjánnal, még ô sem
volt egy súlycsoportban azokkal, akiknél a forgalmat nem fo-
rint-, hanem dollármilliárdokban (netán tí-zmilliárdokban)
számolják. Ez egy hattusa, amelyet én öttusában, Demján pe-
dig öt és félben próbált megnyerni, ami nem megy... Persze a
fentieket akár ki is hagyhatnánk a cikkbôl, ugyanis ezen a ver-
senyen a külvilág számára nincs utolsó szavazás, amelynek so-
rán eldôl, hogy ki a második, nincs hatos döntô, és nincs ebbôl
éppen csak kimaradó hetedik: mindegy, hogy mi a kiválasztási
metódus, csak egy kiválasztott van! Egy, azaz egy ember, aki
átveheti a World Enterpreneur Of The Year díjat, a többiek pe-
dig mind másodikak, még pontosabban a „World
Enterpreneur Of The Year Academy” tagjai. Vesztesekrôl már
csak azért sem lehet beszélni, mert a díj célja nem csupán a
legjobb elismerése, hanem – sikertörténetek bemutatásán ke-
resztül – maga az inspiráció és a motiváció. És hát épp ez az,

amibôl nekem is a legtöbbet adta a versenyzés, csakúgy, mint
a zsûri munkájában való részvétel. No meg a személyes élmé-
nyek, amelyek úgysem érdeklik az olvasót...

Már hogyne érdekelnék...
– Amikor például az elsô este összeül a zsûri a Hotel de Paris

legfelsô emeletén, felnézel, és egyszerre meglátod a csillago-
kat... Nekem meg eszembe jut az aranyköpéseket tartalmazó
könyvecském, amelyikben van két ilyen sor: „Fekszem az ágyon,
nézem az eget, és közben azon gondolkodom, hova a fenébe
tûnt a plafon...” Hát igen: itt szép csendesen széthúzták, de úgy,
hogy teljesen eltûnt, és fölénk borult a végtelen csillagos ég...
Hasonló pillanat akad tucatnyi, például elvittek minket a várba,
egy étterembe, ahol azért nem tudtam az ételekre koncentrál-
ni, mert egyszerûen lenyûgözött a tökéletesség; csak legeltet-
tem a szemem a részleteken, minden maga a hibátlan gyönyö-
rûség... Még azt is tudják, hogy a hölgyeknek az étteremben is
van retiküljük, amit valahova le kell tenni, ezért a székük mellett
áll egy kis puff erre a célra... Mit meséljek még? Személyes és
igazán csak nekem örömet okozó élmény volt az is, amikor 
a már említett zsûrielnök tartott egy igazán röpke kis beszédet,
s abba a néhány percbe teljesen váratlanul beleszôtte, hogy ta-
valy, amikor ô is még versenyzôként volt jelen, megismerkedett
egy kis ország versenyzôjével, akivel nagyon összehaverkodott,
és „jó volt ezzel a magyar sráccal újra összetalálkozni”... Hát
megosztható mindez másokkal?!

aktuális {} verseny
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Mindkettôt különbözô bonyolult-

ságú és automatizáltságú, minimális

emberi közremûködéssel vagy anélkül

véghezvitt tevékenységek sorozata jel-

lemzi. Az elôzôek a fizikai munkavégzés,

míg utóbbiak inkább a szellemi „kivál-

tói”. Megfelelôen programozva, vezérelt

mûködésének köszönhetôen gyakorlati-

lag mindkét kategória hibátlan fizikai,

szellemi munkára képes, fáradhatatlan,

éjjel-nappal egyforma minôségi és

mennyiségi teljesítményt nyújt, vagyis

bizonyos foglalkozásokat tekintve ki-

válthatja az embert, de legalábbis jelen-

tôsen megkönnyítheti a munkáját. Míg

a célgépek egy-egy munkafázist végez-

nek el, addig a robotok – a munkafolya-

matok egészéért felelôs intelligens szá-

mítógépek felügyelete és vezérlése mel-

lett – emberi beavatkozás nélkül az egy-

más utáni munkafázisok mindegyikét. 

S ma már nem csupán az iparban, ha-

nem a magánélet számos területén is,

kiváltképp az otthonokban. Az egyének

Mûvi intelligencia 
beépített humán fékkel
Az intelligens élet- és munkaterek, illetve a „robotvilág” nem választható el egymástól, a „matéria” érzete talán 

a legkézzelfoghatóbb különbség közöttük. Mindkét, ma még csak fejlôdôben lévô iparág megoldásai – mind több 

közülük már a környezetvédelemre is tekintettel – az ember kényelmét, biztonságát, hatékonyságát szolgálják, 

s ez utóbbi a munkavégzés minden területére, egyben pedig a gazdaság egészére is vonatkozik.

FEKETE GIZELLA

üzlet {} mesterséges intelligencia
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szokásaitól függô, a lakás egészére vagy

egy-egy intelligens berendezésre vonat-

kozó „feladatsorok” az informatika elô-

retörésével váltak a vezérlôelektronikák,

mechanikák és kombinációik számára is

értelmezhetôvé.

A közeljövô

A technológiai innovációnak köszön-

hetôen 2010-re az autósokat robotveze-

tô segíti, a gyerekek elektronikusan

jegyzetelnek az iskolában, a

televíziómûsort pedig a nézô állíthatja

össze – jósolja a Deloitte tanácsadócég

2010-re vonatkozó jelentésében.

A technológiai innovációnak köszön-

hetôen 2010-re játszódik le a forrada-

lom, melynek során a technológiai, a te-

lekommunikációs és médiaszektor is

megerôsödik, a fogyasztók szélesebb

termék- és szolgáltatáspalettáról vá-

laszthatnak majd. A Deloitte Technoló-

gia, Média és Telekommunikáció (TMT)

munkacsoportja által végzett kutatás

szerint a létezô technológiák – a mobil-

telefonok és asztali számítógépek – to-

vábbra is domináns szerepet játszanak,

de a jövôben mind több kiegészítô esz-

közt igényelnek majd az emberek. Felte-

vésük szerint az összekapcsolhatóság

elterjedtebbé, a tartalom digitalizáltab-

bá válik, s bárhol hozzá lehet majd férni

a szolgáltatásokhoz és tartalmakhoz.

Következtetéseik szerint a munkahely

határai elmosódnak, az off-shore társa-

ságok, a távmunka és a virtuális mun-

kacsoportok tovább terjednek. A nagy

mennyiségû és bôvülô tartalom forgal-

mazási felületeként mûködô internet

szerepe pedig konszolidálódik.

Eközben a komputerek világában is

bekövetkezhet egy újabb forradalom. 

A kvantumkomputer egymilliárdszor

gyorsabban mûködik majd, mint napja-

ink Pentium III-as processzora, így a má-

sodperc tört része alatt képes az

internet teljes adatmennyiségét átku-

tatni. Gyorsasága miatt semmilyen tit-

kosító kód nem lesz biztonságban. 

Mûködési elveit a tudósok leginkább az

emberi agy mûködéséhez hasonlítják.

Vonz is,  taszít is

Ahhoz, hogy a fentebb említett témá-

val – kiemelten a gépi intelligencia 

kézzelfogható, illetve a mindennapja-

inkat átalakító eddigi és potenciális 

eredményeivel – foglalkozzunk, 

a Szonda Ipsos egy nemrég készült

infokommunikációs kutatása adta meg

az utolsó lökést. A közvélemény-kutató

cég a fogyasztók által favorizált infor-

mációs technológiai fejlesztési irányo-

kat firtatta. Annak ellenére, hogy a be-

ágyazott technológiák fejlôdése iránti

igény beépülése a köztudatba nem új

keletû, mégis meglepô eredményként a

kutatásban részt vevôk válaszai alapján

a távolról vezérelhetô, intelligens ház-

tartások iránti igény megelôzte a szá-

mítástechnikával, illetve az internettel

kapcsolatos fejlesztési elvárásokat.

Ugyanis ez utóbbit preferáló egyötöd-

del szemben 22 százalék voksolt az in-

telligens háztartásokra.

Mint minden technikai, technológiai

újdonságon alapuló iparágnak, az em-

lítetteknek is vannak negatív célzatú

„vadhajtásai”, de mostani összeállítá-

sunkban – a robotikát csupán az infor-

matikai gyártókkal való potenciális

öszszefonódás erejéig érintve – elsô-

sorban az intelligens környezettel kap-

csolatos pozitív eredményekre, a fejlô-

désüket befolyásoló tényezôkre, a

gyártásuk, használatuk és mûködteté-

sük humán és intézményi vonatkozá-

saira, „tömegcikké” válásuk akadályai-

ra összpontosítunk.

A bevezetôt követô elsô két cikkünk-

ben az intelligens élettér összetevôihez

– városok és jármûvek, majd épületek és

otthonok – kínált és már alkalmazott

megoldásokból adunk egy kis ízelítôt.

Majd a befejezô írásban az említettek

szélesebb körû elterjedéséhez szüksé-

ges feltételeket, azok jelenlegi globális

és hazai helyzetét, az alkalmazhatóság,

a mindennapokba beépülés körülmé-

nyeit firtatva támogatottságuk jelenle-

gi szintjére, a meglévô akadályokra és

azok lehetséges felszámolására kon-

centrálunk.

üzlet {} mesterséges intelligencia



Különbözô fokozatok lehetsége-
sek, de alapjában a kommunális szol-
gáltatásokat, a közmûvek mûködteté-
sét, a vállalkozások, a nonprofit szféra
és az állampolgárok közötti korszerû in-
formációcserét, az üzleti és közhasznú
tranzakciók lebonyolítását biztosító, fej-
lett információs infrastruktúrával ren-
delkezô települések felelnek meg az „in-
telligens” jelzô által támasztott kívánal-
maknak. A felsoroltak az ott lakók, ott
dolgozók környezetének, életminôségé-
nek javításán túl a beruházók számára
is vonzóvá teszik a fentieknek megfelelô
élettereket.

A számítógépes hálózatok fontossága
– no még nem Magyarországon, és
nem is a most csatlakozott EU-
tagállamokban, hanem például Sydney-
ben vagy San Franciscóban – a város
mûködését illetôen lassan az utcaháló-
zatokéval vetekszik. A gazdasági, társa-
dalmi, politikai és kulturális tevékeny-
ség egy része virtuális térben zajlik, ami
egyben a szokásos várostervezési kérdé-
sek radikális újrafogalmazásának igé-
nyét is felveti.

Intelligens közmû – Gyôr és társai

A tavalyi év szenzációja a vezeték nél-
küli kapcsolatteremtést forradalmasító
Wi-Fi volt. Idén dôlhet el, hogy valóban
az ingyenes, teljes várost lefedô Wi-Fi-
hálózatoké, kvázi az internetközmûve-
ké-e a jövô. „Próbaüzemek” már a világ
több nagyvárosában mûködnek, ennél
nagyságrendekkel több helyen folynak
az elôkészületek, s nagyobb hatótávol-
ságú utódjával, a Wi-Max-szal próbál-
kozó városokra is akad példa.

Ez utóbbira idehaza is. Gyôr bekerült a
legnagyobb számítástechnikai gyártók
és fejlesztôk által létrehozott Digitális
Közösség szerint a világ összes városa
közül kiemelten figyelemre méltónak
tartott tizenhárom közé. Az északnyu-
gat-dunántúli megyeszékhely az Intel
intelligensváros-tervének megvalósítá-
sára hirdetett, többek között Philadel-
phia, Oszaka, Düsseldorf, Tajpej és Jeru-
zsálem részvételével folyó globális prog-
ramjában kapott helyet, egyetlen kelet-
európai reprezentánsként. A koncepció
fô elemeként az ingyenesen hozzáférhe-
tô internet mellett a város közlekedését
és közbiztonságát is alapjaiban érintô
vezeték nélküli hálózat kiépítését hatá-
rozták meg. A tízéves projektterv meg-
valósításának elsô szakasza lezárult.

A programban egy olyan, a város köz-
lekedési helyzetére reflektálni képes, di-
namikus közlekedési rendszer kialakítá-
sa is szerepel, amellyel – térfigyelô ka-
merák és a buszokra szerelt érzékelôk
segítségével – folyamatosan optimali-
zálható a közlekedés. A közbiztonság ja-
vításában, a kulcsszerepet játszó térfi-
gyelô kamerák mellett, a széles sávú
interneten bárhonnan kommunikálni,
adatokat lekérni tudó rendôröknek, il-
letve egyéb hatóságoknak is komoly
szerepük lesz.

A már mûködô hot-spotokon a ható-
sági jármûvekre és buszokra tervezett
rendszer tesztüzeme elindult. A tervek
szerint a Wi-Max technológiára alapo-
zott széles sávú internetkapcsolat Gyôr
hatvan kilométer átmérôjû környezeté-
ben válik elérhetôvé. Nagy-Britanniá-
ban a Londontól hatvan kilométerre
északra lévô Milton Keynes lesz az elsô

város, amelynek lakosai Wi-Max-háló-
zaton internetezhetnek. Várhatóan
London és Manchester egyes városré-
szei is sorra kerülnek.

Továbbra is az EU-ban maradva, a fô-
városok közül Párizs például nagy terü-
letû, ingyenesen igénybe vehetô Wi-Fi-
hálózat kiépítésében gondolkodik. 
A nyertes cég széles sávú optikai kábe-
leket telepítve hot-spotokból álló háló-
zatot alakítana ki a városban, és még 
a jövô évben beindulna egy teljes város-
részt lefedô ingyenes szolgáltatás. 
A francia fôvárosban jelenleg a háztar-
tások 60 százalékában van széles sávú
internet, és a tervek szerint 2010-re már
az épületek 80 százalékát kapcsolják
nagy sebességû száloptikás kábelek 
a világhálóhoz.

Amerikában a San Francisco Wi-Fi-vel
való lefedésére kiírt pályázatra a Google
az Earthlinkkel közösen jelentkezett. Be-
nyújtott pályázatuk értelmében a
Google 300 kbps sebességû (reklámok-
ból finanszírozott) ingyenes internetet
biztosítana San Francisco lakosai szá-
mára, míg az Earthlink elôfizetônként
havi 20 dollár ellenében a sávszélesség
erôteljes növelését garantálná.

A Föld túlsó felén, Ausztráliában már
néhány lépéssel elôrébb tartanak. Syd-
neyben rövidesen Wi-Fi alapú hálózat
felel többek között a zöldhullámért. Az
irányítást átalakító, elôre meghatáro-
zott szabályozási minták helyett rugal-
mas, az éppen kialakult közlekedési
helyzetre azonnali választ adó, a közle-
kedési lámpákat is magában foglaló in-
telligens rendszerrel a mellette érvelôk
évi több millió dolláros megtakarításra
számítanak. Ennek alapösszetevôjeként
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Intelligens város 
– digitalizált közlekedés
Mielôtt taglalnánk, hogy hol tart a világ, Európa és benne Magyarország az intelligens (vagy digitális) város 

koncepciójának megvalósításában, nem árt tisztázni, milyen elvárásoknak kellene az „okos” jelzôvel illethetô 

településeknek megfelelniük.
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a dugók megszûnésével csökkenô
üzemanyag-fogyasztást emlegetik, 
de az elektronizált s így gyorsabb, rugal-
masabb, optimalizált irányítás révén 
kezelhetôvé válnak a balesetek, a
gépkocsihibák okozta torlódások, 
s a kisebb késésben lévô buszjáratok 
is felgyorsíthatók.

Erôlködünk

A sydneyi példa alapja a megfelelô út-
hálózat, így a kelet-európai nagyváro-
sok többsége, köztük Budapest sem al-
kalmas a követésére. Sorolhatnánk az
okokat, de most álljon itt csupán egy.

Hiába vannak a buszok, villamosok az
intelligens közlekedésben jó szolgálatot
tevô fedélzeti számítógépekkel felsze-
relve, ha azok üzemszerû mûködése
például infrastrukturális vagy egyéb
okok miatt nem megoldott, illetve ha
nem megfelelô szerviz-, alkatrész- vagy
szakemberháttér révén a meghibáso-
dott számítógép miatt áll a közlekedés.

Ennek ellenére Budapest vezetése is
mindenhol elérhetôvé tenné a drótnél-
küli Wi-Fi-szolgáltatást, ám a potenciá-
lis befektetôk nem éreznek erre készte-
tést, valószínûleg azért, mert az átját-
szóval rendelkezô vállalkozás verseny-
elônybe hozatalát célzó mesterkedést

látnak benne. Az elképzelés szerint a
szektorokra osztott fôvárost az ebben
üzletet látó cégek egészében vagy szek-
toronként pályázhatnák meg. A 3G-nek
csak tizedébe kerülô beruházás megté-
rülésérôl a potenciálisan alacsony fel-
használószám miatt azonban jó ideig
nem lehet szó, a kínálat a már említett
átjátszóval rendelkezô cég, a T-Com
számára tûnhet csak vonzónak.

Közlekedjünk okosan – a világban...

Kisebb léptékû fejlesztésekrôl ugyan-
csak érkeznek hírek – többek között ha-
zulról is –, például a közlekedést érintô,
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városokon belüli infokommunikációs
projektek megvalósulásáról. A jármû-
vek magas száma miatt Stockholmban
januártól próbajelleggel dugódíjat 
vezettek be a belvárosban, nem feled-
kezve meg a tömegközlekedés és az
övezeten kívüli parkolók ehhez szüksé-
ges fejlesztésérôl sem. A gépjármûve-
ket rádiófrekvenciás (RFID), eszközökkel
illetve kamerákkal azonosítják. A rend-
szer kiépítését és üzemeltetését al-
vállalkozók bevonásával az IBM végzi.
Már a fejlesztések jelenlegi szakaszá-
ban is negyedével csökkent a belvárosi
forgalom, 40 ezerrel többen szállnak
fel az elôvárosi vonatokra, megszûntek
a reggeli és délutáni dugók, s a gyor-
sabb haladás miatt a buszok menet-
rendjét is módosítani kellett.

A web alapú szolgáltatás a nagyváro-
sokban egyre súlyosabbá váló parkolási
gondokat is megoldhatja – az autósok
mobiltelefon és PDA segítségével in-
gyen és bérmentve találhatnak helyet
gépkocsijuknak. Némi kommunikációs
manôvert követôen, a hely és az ár alap-
ján kiválasztva az akkor még üres he-
lyet, a végsô fázisban pedig beleegyezé-
süket nyugtázó visszajelzéssel elektro-
nikus számlán keresztül fizethetnek.
Bevezetésén természetesen amerikai
nagyvárosok – Boston, New York, San
Francisco – is gondolkodnak. Késôbb a
rendszer a felszabaduló parkolóhelye-
ket szintén jelezheti.

. . .és Magyarországon

Hazai szinten már az is elôrelépés,
hogy július elsején Budapesten és az or-
szág további 16 városában az autóstár-
sadalom komfortérzetét javító, egysé-
ges mobil parkolási rendszert sikerült
beindítani. Különösen annak árnyéká-
ban, hogy az ugyancsak Budapesthez
kapcsolódó chipkártyás, intelligens
jegyrendszer gondolata máig gondolat
maradt. A BKV-nál négy éve született
ötlet alapján két éve elkészült terv meg-
valósítására kiírt közbeszerzési pályá-
zatnak augusztus végén kellett volna
lezárulnia, ám ehelyett érvénytelenítet-
ték a rostán fennmaradt két részt vevô
cégcsoport pályázatát, és új eljárás ki-

írását kezdeményezték. Ennél szeren-
csésebben végzôdött a buszjáratok fel-
ügyeleti és irányítási rendszere elavult
központi berendezéseinek cseréjére ta-
valy született közbeszerzési pályázat. A
kiírás szerint a nyertes KFKI-csoportnak
az új központ késôbbi bôvítésére – GPS
vagy GPRS technológiával mûködô
rendszerekhez integrálására – is lehetô-
séget adva kellett megvalósítani a fel-
adatot. Ez utóbbira ugyan ma még
nincs fejlesztési kerete a BKV-nak, de az
egyszer már diszkvalifikált egységes
chipkártyás tarifarendszer megvalósítá-
sakor szükség lehet rá – azonban a dol-
gok mai állása szerint ez még a távolab-
bi jövô. Az integráció igénye azonban –
az illegális utasok kiszûrésének köszön-
hetô bevételnövelés mellett – a menet-
idô tarthatóságán keresztül már a tö-
megközlekedôk érdekét is szolgálja. A
diszpécserrendszer felújításakor is elô-
térbe került az utasok érdeke: a forga-
lomirányítási rendszer adatait a diszpé-
cserek és jármûvezetôk eszközein túl a
város több autóbusz-végállomásán el-
helyezett utastájékoztató kijelzôk is
mutatják, dinamikusan tüntetve fel az
indulásig hátralévô idôt.

Van mivel

Az útjainkon araszoló autók intelligen-
ciája a közlekedést illetôen már ma is
jóval meghaladja a digitalizált város jel-
lemzôihez még csak nem is közelítô vá-
rosaink, kiemelten fôvárosunk intelli-
genciaszintjét. Szükség is van rá, hogy
második otthonát a kánikulában, a köz-
lekedési dugóban vagy a vihar viszon-
tagságai között is komfortosnak érezze
gazdája.

Egyre több tehát az autókban az intel-
ligenciájukat fokozó készülék és techni-
ka. Fokozatosan terjednek a két autó kö-
zött szükséges követési távolság jelzé-
sére összpontosító radarszenzorok, a
drágább autókat pedig parkoláskor ka-
merák segítik a tolatásnál. Most épp az
éjjellátó készülékek „alkatrésszé” válá-
sáért folyik harc. Az éjjel vagy rossz látá-
si viszonyok között, a csökkenô vezetôi
figyelem és a lassuló reflexek, valamint
a sötét ruhás áldozatok miatt bekövet-

kezô halálos balesetek az összes baleset
40 százalékát teszik ki Németország-
ban. A fenti arányon a Bosch fejleszté-
sében elkészült, a fedélzeti számítógép-
pel kapcsolatot tartó, két
infrafényszóróból, egy videokamerából
és egy képernyôbôl álló, 150 méter ható-
távolságú rendszer javíthatna. A kame-
ra a szélvédô tetején, a kijelzô pedig az
utasfülkében kapna helyet.

Német példák

A német mérnökök informatikusokkal
karöltve már vezetôi beavatkozás nél-
küli, közlekedési döntések önálló meg-
hozatalára képes személygépkocsi ter-
vén is dolgoznak. Remélhetôleg sikerrel
járnak, mert baleseti statisztikáink azt
jelzik, hogy a mi útjainkon is elkelnének
a baleseteket maguktól kikerülô, a ben-
zinkutakba vagy a szervizekbe önállóan
betérô autók. Ugyancsak Németország-
ban a fejlesztôk azon is dolgoznak, hogy
miként fizethetnének a parkolásért a fe-
délzeti rendszerek, a vezetônek csupán
engedélyeznie kellene az önmûködôen
zajló procedúrát, amihez persze a par-
kolóhelyeket erre alkalmassá tevô, a
parkolás kezdetét és végét a fedélzeti
számítógépen keresztül érzékelô háló-
zatokra is szükség lenne. S ha már a fe-
délzeti rendszereket említettük, ezekkel
az EU-nak is terve van. Az Európai Unió
25 tagállamában ugyanis évente 1,4 mil-
lió közlekedési baleset történik. Az oko-
zott kár 200 milliárd euró, amely összeg
az EU nemzeti bruttó termelésének 
2 százaléka.

Az EU az intelligens kocsikért

Az Európai Bizottság döntése alapján
2010-re a jelenlegi évi 40 ezerrôl – kor-
szerû technológiákat alkalmazva – a fe-
lére kell csökkenteni az európai utakon
közlekedési balesetben életüket vesztô
áldozatok számát. Ezért az EB tervbe
vette az intelligens fedélzeti rendszerek
beépítésének kötelezôvé tételét az Eu-
rópai Unió területén gyártott személy-
és tehergépkocsikba. A mentôk, rend-
ôrök vagy tûzoltók automatikus értesí-
tésével megvalósuló közvetlen élet-
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mentésen túl a gépkocsikban elhelye-
zett intelligens fedélzeti rendszerek az
autók és az utak mûszaki állapotának
feltérképezésére, a motorteljesítmény
vagy a fékek szabályozására is alkalma-
sak lennének. A dugókat érzékelô fedél-
zeti számítógépek és szenzorok a veze-
tônek alternatív útvonalat ajánlva akár
felére csökkenthetnék az Európai Unió
területén közlekedô gépkocsik felesle-
ges károsanyag-kibocsátását.

És még egy, az EU-tagállamokat érin-
tô kezdeményezés. Az Európai Unió sze-
retné elnyerni a tagállamok támogatá-
sát háztartási berendezések, szórakoz-
tatóelektronikai eszközök vagy éppen
autók vezérlését ellátó számítógépes
rendszerek kifejlesztéséhez. A 3,24 milli-
árd dolláros (körülbelül 660 milliárd fo-
rintos) költségvetésû projekt az úgyne-
vezett „beágyazott” – általában nem 
újraprogramozható, a telefonoktól a
DVD-lejátszókon át egészen az autókig
vagy a repülôgépekig csaknem minden
elektronikus eszközben megtalálható –
megoldások fejlesztését célozza. Az
Advanced Research & Technology for
Embedded Intelligence and Systems
(Artemis) programhoz a Daimler-
Chrysler, a Nokia és az ST
Microelectronics mellett eddig mintegy
húsz technikai és automatizálással fog-
lalkozó cég csatlakozott. Az Artemis sze-
rint az EU-ban gyártott autók értékének
ma egyötödét teszik ki a beépített elekt-
ronikai rendszerek, s ez az arány 2015-re
akár 40 százalékra is emelkedhet. A ter-
vek szerint a projekt 600 ezer új mun-

kalehetôséget teremtene az EU gépjár-
mûszektorában.

Digitális információcsere

A digitális szakadék Magyarországon
belül is létezik, de talán a kormányzati
intézkedések, szabályozások, törvények
hatására – az általános tendenciával el-
lentétben – nem növekszik. Budapest, a
megyeszékhelyek, a városok, a települé-

sek tekintetében azonban még mindig
igen eltérôek úgy az infrastrukturális
alapok, mint az itt-ott már megmutat-
kozó „intelligencia”, digitalizáció mérté-
ke. S ahol a hírek megvalósult projek-
tekrôl szólnak, ott is némi fenntartással
érdemes élni, hiszen sok esetben, példá-
ul az e-ügyintézés idôhöz kötött megva-
lósulási ütemének teljesítésével, csak a
„kapu” válik nyitottá. Azt „átlépve” –
megfelelô infrastruktúra, alapvetô
hardver- és szoftvereszközök, alkalma-
zások híján – még mindig hagyomá-
nyos, azaz papír alapú az ügyintézés.
Ennek ellenére nézzünk néhány, ezt a
törekvést reprezentáló hazai példát.

Óbudán 2003-ban indult az intelli-
gens koncepció végrehajtása, azzal a
céllal, hogy a városrész 130 oktatási,
egészségügyi, kulturális és szociális in-
tézményének 2500 dolgozója közül mi-
nél többen széles sávon csatlakozhas-
sanak a hálózathoz, s munkájuk minél
nagyobb részét végezzék elektronikus
úton. Az intelligensváros-projekt milli-
árdos nagyságrendû forrásból valósul-
hatott meg. Az „intelligencia” itt nem 

a kerület egészére, csak – mintegy az 
e-közigazgatás részeként – az önkor-
mányzati intézmények bizonyos hánya-
dára vonatkozott. A felhasznált költség-
keret milliárdos nagyságrendû volt.

A Ferencvárosi Önkormányzat volt az
elsô, ahol az elektronikus aláírással hite-
lesített, elektronikus ügyintézésre alkal-
mas rendszeren, illetve a kerület
weboldalán keresztül akár otthonról is
intézkedhettek a lakosok. Az indulás óta

az intézhetô ügyek száma is nôtt. Mind
több önkormányzat igyekszik a törvény-
be foglalt követelménynek megfelelni,
de a IX. kerület a közelmúltban ismét el-
sôként lépett, most a digitalizált egész-
ségügy irányába.

Az önkormányzat által mûködtetett
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat kö-
zel százezer járóbeteg szakellátását biz-
tosítja. A közelmúltban megvalósult
rendszerben a háziorvosok és a szakren-
delô közötti online, biztonságos adat-
csatornán történô adatkommunikáció-
val kiszûrhetô és megszüntethetô a
vizsgálatok redundanciája, ami a kiadá-
sok csökkenése mellett a minimalizált
betegmozgásnak köszönhetôen a páci-
ensek komfortérzetét is növeli. A
MEDITCOM e-Háziorvosi rendszerét al-
kalmazva gyorsabban és egyszerûbben
nyomon követhetô lesz a betegek
egészségügyben bejárt útja, kezelhetô-
vé válnak a leletek, s ennek következté-
ben a szakrendelôk is hatékonyabban
és gazdaságosabban mûködtethetôk.

A költséglefaragás idôszakát élve na-
gyobb odafigyelést igényelne a több fej-
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lett országban már hatékonyan mûködô
e-kormányzat koncepciója is. Az úttörô
szerepére az APEH vállalkozott. Az adó-
hivatal ma már csak elektronikus formá-
ban fogadja a 10 ezer legnagyobb adózó
digitális aláírással hitelesített bevallását.
Az eredmény látványos: csökkent a

munkaerô-, a papír- és a postaköltség, s
az ügyintézés is felgyorsult. Itt azonban
le is zárul a pozitív példák sora. A mûkö-
dô Ügyfélkapu nem átütô siker, gyakor-
latilag csak az állami adatbázisokhoz –
köztük az OEP-éhez – lehet általa hozzá-
férni, és az okmányirodákba lehet idô-
pontot kérni (amit néhány kivételtôl el-
tekintve nem tudnak tartani az érintett
hivatalok). Az államnak kiemelt szerepe
van (lenne) a társadalom, közigazgatás,
államigazgatás digitalizációjának fel-
gyorsításában és abban, hogy az ehhez
szükséges szolgáltatásra felkészült üzle-
ti vállalkozások beruházásai ne avulja-
nak el már azelôtt, hogy igénybevételük
megkezdôdött volna.

Intelligens rendôrség

A minisztériumokhoz tartozó szervek-
nek, szervezeteknek is hasznukra válna
némi intelligencia. A tavaly felállított el-
sô német online rendôrôrsre egy év

alatt 3150 be- és feljelentés érkezett, s
javult az ügyek felderítési hatékonysága
is. Bár a nyomozók elsôsorban online
bûncselekményekre, így például csalá-
sokra, visszaélésekre, gyermekpornog-
ráfiára számítottak, leggyakrabban hét-
köznapi bûnügyekben fordultak hozzá-

juk az állampolgárok. Az 1500 feljelen-
tésbôl 700 külföldrôl érkezett, vagyis az
online rendôrség híre gyorsan terjedt.

Ugyancsak a rendôrséghez kötôdô hír
érkezett Kínából. Az ottaniak szerint a
forgalmasabb pontokon arcfelismerô
rendszert bevetve könnyebben kiszúr-
hatók lennének a szökésben lévô gya-
núsítottak vagy az elveszett gyermekek.
A kínai kormány által elfogadott, füg-
getlen fejlesztésû biometrikus arcfelis-
merô rendszert a közeljövôben kívánják
bevetni a gyakorlatban, az ellene szóló
érvek ellenére is. A technológia ugyanis
– az arckifejezés, a megvilágítás, a ka-
meraállások stb. hatására nem egyér-
telmûen felismerhetô képeknél – hajla-
mos a tévesztésre.

Konklúzió

Tehát az intelligens város csírái a világ
fejlettebb tájain már felbukkantak. A
meglévô sokrétû (politikai, társadalmi,

humán készség- és képességbeli stb.)
különbségek azonban továbbra is erô-
sen rányomják bélyegüket a fejlôdésre.
Befolyásolják, hogy hol mit alkalmaznak
a technika vívmányaiból, milyen kon-
cepció alapján és milyen sorrendben
helyezik üzembe az intelligens város

szolgáltatásait (közlekedés, csoportok
közötti kommunikáció stb.), mely tele-
püléseken valósítják meg mindezt, ké-
pesek lesznek-e ezek az országos, regio-
nális, globális szintû digitális együttmû-
ködésre, s ha igen, mikorra.

Úgy tûnik, hogy a berendezéseket, így
például a gépkocsikat intelligenssé „va-
rázsolni” minden tekintetben könnyebb
feladat, mint az intelligenciájukat kellô-
képpen kihasználni képes lakóhelyeket,
s akkor még a mindezek kialakítására,
vezetésére és használatára képes hu-
mán szférát nem is említettük. Pedig a
valódi akadályt ez utóbbi jelenti. S nem-
csak a digitális írástudatlanság szintjei
közötti különbségek elborzasztók, ha-
nem sok helyen a közösségi lét, a közös-
ségért való együttmûködés ellenében
mindinkább tért hódító izoláció is. Para-
dox módon ugyanakkor az intelligens
világ – legalábbis a személyes találkozá-
sok szintjén – tovább növelheti az
elszigetelôdést.



Alapjuk – ahogy a városoké is – az
intelligens mûködést szolgáló infra-
struktúra, és az intelligens jelzô pedig 
a felhasználó biztonságát, az épület
használhatóságát és üzemeltetésének
lehetôségeit biztosító hagyományos
(pl. üzemeltetésfelügyelet, fizikai biz-
tonság, strukturált hálózatok) és új ge-
nerációs (pl. széles sávú internet, IP-
telefon, információbiztonsági rendszer)
intelligensépület-funkciók támogatá-
sára utal.

A független gyártók eszközeivel kom-
munikáló rendszer az egész épületre ki-
terjedôen gyûjt, illetve jelenít meg ada-
tokat, majd integrálja, egységes adat-

bázisokban rendszerezi a hibajelzése-
ket, eseményeket és naplókat. Így ha 
a szabványosság kritériuma is kielégül,
az épületirányító rendszer felhasználói
egyetlen képernyôn követhetik az épü-
let mûködésének minden mozzanatát.

Már az épület tervezésekor meghatá-
rozható, hogy mit és hogyan akar az
épületbe beköltözô cég vagy család sza-
bályozni, de a szabályozók – ha ezt
szabvány biztosítja – késôbb is egymás-
hoz illeszthetôk.

Az egységes, integrált rendszer elônye
a könnyû és rugalmas bôvíthetôség, a
kényelem, az automatikus mûködés és
a biztonság mellett a normáltól eltérô

bármely körülmény „észlelésekor” a
gyors intézkedésre, beavatkozásra kí-
nálkozó lehetôség. Az üzemeltetô szá-
mára a hatékony épületüzemeltetés, a
költségcsökkenés és a teljesítménynö-
velés a vonzó.

Élô valóság

Idehaza elsôsorban a multinacionális
gyártó és rendszerintegrátor cégek ha-
zai leányvállalatai kínálnak intelligens
épületek, otthonok megvalósítására al-
kalmas eszközöket, rendszereket, s már
mûködô épületekre is akadnak példák.

A Nyíregyházi Fôiskolán 2003-ban a
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kony kielégítését, majd azok késôbbi változásainak követését szolgálják. Az intelligens otthonok pedig mindezt a la-
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HP épített ki intelligens épületfelügye-
let, IP-telefónia és gazdálkodási rend-
szer összehangolt mûködtetésére alkal-
mas, BuilDog szoftver alapú rendszert.
A BuilDog-alkalmazások a négy alapve-
tô alrendszercsoportot, az épület-
felügyeletet, a biztonságtechnikát, a
szolgáltatásmenedzsmentet és a léte-
sítménygazdálkodást támogatják. A fô-
iskolán kiépítésre került intelligens épü-
let eleme a felsôoktatásra specializált, a
HP által Oracle-alapokon fejlesztett vál-
lalati megoldások közül az általános fô-
könyv, az üzemeltetési költségek ellen-
ôrzése és a beszerzési menedzsment is.

Európa egyik legnagyobb irodabútor-
gyártója, a Kinnaps Európa-szerte saját,
nemzetközi szabványoknak megfelelô
épületeiben, a Kinnaps-házakban be-
rendezett bemutatótermein keresztül
értékesíti termékeit. A Budapesten is
honos cég Váci úti épülete – többi há-
zához hasonlóan – többek között helyi-
ségenként egyénileg állítható hû-
tés/fûtés szabályzókkal, ablaknyitás-ér-
zékelôkkel felszerelt, az üzemeltetési
költséget jelentôsen redukáló intelli-
gens építmény. Az olcsó üzemeltetést
és a potenciális vásárlók komfortérze-
tét multifunkciós fényérzékelôk, fény-
erô-szabályozós világítótestek, szél- és
külsô fényérzékelôk, valamint árnyéko-
lásvezérlôk is szolgálják.

Elsôsorban a sokat utazó üzletembe-
rek kegyeit keresi a készülô Lánchíd Pa-
lota. A beérkezô posta, fax internetes le-
kérdezését biztosító virtuális irodája
azonban akár üres is maradhat, ha a
megcélzottak közül sokan a felsorolt
funkciókkal rendelkezô okos kézi-
készüléket használnak.

Az intelligens házakban infrastruktu-
rálisan gyakorlatilag a digitális otthon
alapjai is adottak.

Otthon, drága otthon

Az intelligens otthon komputervezé-
relt, magas technikai színvonalú lakó-
helyként definiálható, ám ehhez a meg-
határozáshoz az „otthon” helyett a „la-
kás” a megfelelôbb kifejezés. A lakásból
ugyanis az ember jelenléte varázsol ott-
hont. Az „intelligens otthon” – mini-

mum igényszinten – emberi közremû-
ködést feltételez. Mivel nem izoláltan,
hanem a manapság egyre gyorsabban
változó társadalmi, természeti, techno-
lógiai és technikai környezetben létezik,
megvalósulásához a változó emberi
igényekre „valós idejû”, automatizmu-
sain keresztül eredményesen reagálni
képes „intelligencia” szükséges.

Technológiailag a fentieknek már
nincs akadálya, sok szenzorból álló in-
telligens házôrzô segítségével értesítést
kaphatunk, ha lakásunkban véletlenül
kinyílt egy ajtó, egy ablak, vagy nem
kapcsoltuk ki a sütôt. A megtervezésé-
vel próbálkozó cégek száma is tisztelet-
reméltó, ennek ellenére – többek között
magas áruk, bonyolultságuk, összetett-
ségük miatt – eddig nem váltak „tö-
megcikké”. A próbálkozók közül – ké-
sôbb kitérünk rájuk – többek között a
Samsung, a T-Com, a Siemens, a Micro-
soft és a Panasonic érdemel említést.

Az Intel értelmezésében a mai érte-
lemben vett digitális otthon a szórako-
zásra, a zenére, a képekre, a filmekre és
a játékokra épül, továbbfejlôdését pedig
a háztartás automatizálása, a közösségi
élet, a tanulmányi és szakmai fejlôdés,
valamint általában a hozzáférhetôség
növelésének irányában képzeli el. A fo-
gyasztók igényeit – ez az Intel olvasatá-
ban együtt dolgozó gépeket és egymás-
sal megosztott tartalmakat jelent – a
cég szerint három felhasználói plat-
form, a hordozható erôforrások, az asz-
tali gépek és a digitális televízió (DTV)
képes a digitális szórakozás élményét
emelni hivatott Viiv technológia segít-
ségével összekapcsolódva kielégíteni.

Étvágygerjesztô

Az igény nem hiányzik a takarékosabb
energiafelhasználási lehetôséget kíná-
ló, többek között internet alapú bizton-
sági rendszerekkel, automatikus idôzí-
tôkkel felszerelt intelligens otthon iránt,
inkább a megfizethetôség lehet roha-
mos terjedésének akadálya. Nincs em-
ber, akiben legalább egyszer életében –
de legtöbbjüknél szinte naponta – ne
vetôdött volna fel a lakásból kilépve a
kérdés, hogy lekapcsolta-e a gázt, vil-

lanyt, kihúzta-e a vasalót, bezárta-e az
ablakokat, elzárta-e a tûzhelyt, stb. 
A „smart house” tulajdonosainak ottho-
nuk intelligenciafokától függôen a fel-
soroltaktól gyakorlatilag soha nem kell
szoronganiuk. Ha az otthon intelligenci-
ája internetes (IP) technológián alap-
szik, az integrált szenzorok és kamerák
távolról is követhetôvé teszik az otthon
és a ház körüli történéseket. Betörés
esetén az erre beprogramozott rend-
szer riasztja a rendôrséget, s ha vannak
kamerák, a betörô is azonosítható.

A programozható rendszerek a helyi-
ségek funkcióinak, az élettérnek, az
épület kihasználtságának stb. változás-
követésére is alkalmasak.

S akkor még nem esett szó az idei
CeBIT-en az intelligens otthon témakö-
rében bemutatott, önmagukat tisztán
tartó ablakokról vagy a piszkot eltünte-
tô szônyegekrôl. Az ablakok a Magyar-
országon is forszírozott nanotechnoló-
giai kutatások eredményeként váltak –
nyom nélkül eltakarítva magukról a
port és az esôcseppeket – öntakarítóvá.
A porszemcséket szétporlasztó intelli-
gens szônyeg a felületén megtelepe-
dett baktériumokat is tervszerûen „gyil-
kolja”. De aki a láthatatlanul tisztító
technikánál jobban szereti a látványo-
san sürgô-forgó robotokat, az telefonon
felhívva biztathatja munkakezdésre a
Samsung 1000 dollár körüli áron kap-
ható, másodpercenként negyven centi-
méteres sebességgel szaladgáló, érzé-
kelôi segítségével a bútorokat is elkerü-
lô robotporszívóját.

Lehetôségek tárháza

Részleteiben (hô- és fényszabályzó
stb.) már egyre többen kipróbálták, csak
integrált egészként élvezik ma még ke-
vesen a digitális otthon szolgáltatásait.
A további lehetôségeknek sem a techni-
ka fejlettsége szab gátat, bár néha az is
elôfordul. A még gyerekcipôben járó
hangfelismerés és szintetizálás fejlôdé-
sével a beszéd alapú kommunikáció – s
nemcsak az utasítások, hanem a párbe-
széd szintjén – is természetes lesz a há-
zimunkára vagy akár gyerekfelügyeletre
specializált robotok és gazdáik között.
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Néhány éven belül szenzorokkal felsze-
relt hûtô gondoskodik az alapélelmisze-
rek folyamatos feltöltésérôl, a fogyóban
lévô termékeket a szállítókhoz címzett
online bevásárlólistára „írva”. Az élelmi-
szerkészlet mobiltelefonon keresztül is
ellenôrizhetô, de ugyanígy beindíthatók
a rendszerbe kapcsolt háztartási beren-
dezések, konyhai eszközök, például a
bekészített kávéfôzô vagy a sütô, illetve
a mosógép.

A lehetôségek szinte határtalannak
látszanak, a fejlesztésben – a hadiipar
után – az üzleti szféra jár az élen. Az
amerikai és brit tudósok által fejlesztett
érzelemfelismerô számítógépes techni-
ka a videokamerán keresztül közvetített
emberi arc mimikai jelrendszerébôl a
mögöttes érzelmekre próbál következ-
tetni. Az erre a technikára szakosodó
gyártók jelentôs piacra lelhetnek a
weboldalak tulajdonosaiban, akik így 
a felhasználó hangulatához igazított
hirdetésekkel, termékekkel „bombáz-
hatják” a weben tájékozódó és/vagy 
vásárló fogyasztókat. Az oktatásban 
a jelenleginél hatékonyabb visszajelzé-
sek a tanárok munkáját segíthetik.

A fogyatékosok életét szintén gazda-
gabbá tehetik az intelligens eszközök. 
A júliustól Nagy-Britanniában kapható,
kamerával ellátott miniszámítógép fel-

ismeri, és fel is olvassa a szöveget. Gond
csak az egymillió forintnak megfelelô
árával lehet.

Komplett ajánlatok

Smart Home néven több gyártó, szol-
gáltató is ajánl a lakást intelligens ott-
honná varázsoló komplett, illetve egye-
di igények szerint összeállított megol-
dást. Mindegyikben felfedezhetô a

gyártó alaptevékenysége, a fejlesztés
ezeken alapul, vagy ezekre koncentrál.

Az E.ON a lakás elektromos berende-
zéseinek hálózaton keresztüli szabályo-
zását jelentô technológiáját ajánlja
ezen a néven. Németországban például
már nem a távoli jövô a lakás energiafo-
gyasztásának mobiltelefonon vagy/és
interneten keresztüli ellenôrzése és irá-
nyítása. A Smart Home a Németország-
ban Powerline Communications (PLC)
néven ismert villamos hálózaton törté-
nô adattovábbítási rendszeren alapul. A
PLC technológia elônye kettôs: egyrészt
megspórolhatók az új hálózat kialakítá-
sának költségei, másrészt a falakban
már meglévô villamos hálózaton ke-
resztül 2 Mbps adatátviteli sebesség ér-
hetô el. Így a lakás elektromos berende-
zései egy adapter közbeiktatásával bár-
mely csatlakozón keresztül rákapcsol-

hatók a Smart Home-ra, s kommunikál-
hatnak az elektromos hálózaton keresz-
tül – például meghibásodásakor SMS-t
vagy e-mailt küldve – a házon kívül tar-
tózkodó tulajdonossal. A lakás gazdája
távvezérléssel kapcsolhatja ki és be, el-
lenôrizheti otthona elektromos eszkö-
zeit, szabályozhatja teljesítményüket. A
közelmúltban azonban aggályok merül-
tek fel a házakban lévô áramvezetékek-
re épülô PLC technológiával kapcsolat-

ban. Az osztrák technológiai minisztéri-
um állítása szerint az elektromos háló-
zatot használó internet erôsen zavar-
hatja a mentôk, a tûzoltóság, a rendôr-
ség stb. rádiós kapcsolattartását, a se-
gélyhívásokat.

A Panasonic intelligens otthonában 
(e-Home Information Infrastructure –
eHII) a háztartási készülékek egymással
és tágabb környezetük infrastruktúrájá-
val is összeköttetésben állnak. A korsze-
rû hálózati eszközök és szolgáltatások
között szerepel többek között a video-
kaputelefon, a háztartás áramfogyasz-
tását automatikusan figyelemmel 
kísérô, az energiamegtakarítási lehetô-
ségeket felkutató Echonet terminál, az
elektronikus egészségfigyelô, szükség
szerint távoli orvosi ellátást is kérô rend-
szer s a legújabb mobiltávközlési eszkö-
zök, valamint házimozi-hangrendszer.
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Berlin központjában található az egy-
mást váltó „lakókkal”, bemutató jelleg-
gel mûködô T-Com-ház. A távközlési
cég mellett a fôberuházó a házépítéssel
foglalkozó WeberHaus és az intelligen-
ciaszállító Siemens volt. A kétemeletes,
egy egész család számára kényelmes la-
kást biztosító épületben a szórakoztatá-
son van a hangsúly. Az eszközök – köz-

tük kilenc plazmatévé – egy Wi-Fi-t tá-
mogató Fujitsu-Siemens palmtoppal
vezeték nélkül vagy központilag is irá-
nyíthatók.

A fûtést, világítást, riasztást stb. tekint-
ve programozható ház és a benne lévô
eszközök állapota távolról is lekérdezhe-
tô, s a házból kilépve telefonra továbbí-
tott mozgóképen ellenôrizhetôk az ott-
honi történések, letilthatók vagy enge-
délyezhetôk az ott maradók számára az
általuk látogatható helységek, bekap-
csolható készülékek. S ez csak néhány az
otthon képességei közül. Az épületet kö-
zösen mûködtetô T-Com és Siemens azt
reméli, hogy 2010-re a nyugat-európai
háztartások minimum egyhuszada al-
kalmazza a bemutatott technikák leg-
többjét, de legalább néhányat.

A lényeg azonban nem a beszerelt le-
hetôségek mennyiségén, hanem a még
„boltban lévôk”, az új családtag beköltö-

zését vagy a lakáscserét követôen igé-
nyeltek csatlakoztathatóságán van. Az
„intelligencia” jelzô értelmében ugyanis
az otthonnak kell a lakójához, életkörül-
ményei, szokásai változásaihoz igazod-
ni, és nem fordítva.

A Simens intelligens otthona Budán, 
a Jövô Házában is helyet kapott, ugyan-
úgy, ahogy a Microsofté. Ez utóbbi kü-

lönbözô pontjain elhelyezett, a világítás
és a fûtés szabályozását célzó érintô-
kijelzôkkel a bejárati ajtó is nyitható. 
A konyha kijelzôjén ellenôrizhetô a hûtô
tartalma, s mellékelve az abból elkészít-
hetô ételek receptje is.

Egy tábla-PC forgatható kijelzôje
üzenôfüzetként, jegyzettömbként is
használható. A budapesti Microsoft
Home intelligenciája az épület elektro-
mos eszközeit egy relétáblán keresztül
irányító szerver révén érvényesül, s így 
a berendezések a már említett érintô-
kijelzôkön túl PDA-ról vagy mobiltele-
fonról is irányíthatók.

Mindent mindennel – vagy mégsem?

Az intelligens otthonok különbözô
eszközök egymás közötti bonyolult mû-
veleteivel „mûködtethetôk”. A szenzo-
roknak nemcsak a maguk feladatait kell

elvégezniük (ajtó- vagy garázsnyitás,
fény- és hômérséklet-szabályozás stb.),
hanem az adatokat továbbítaniuk kell
egy központi rendszer felé, és mind-
eközben a családtagok egyéni igényeire
is figyelemmel kell lenniük. Ezért a gyár-
tók közül vélhetôen versenyelônybe ke-
rülhetnek a Microsoft Plug and Play
technikájához hasonló, bôvíthetô szen-
zorhálózattal operáló cégek. Az UPnP
(Universal Plug and Play) technológiával
felszámolhatók az új berendezések tele-
pítési gondjai. Az újonnan csatlakoztat-
ni kívánt készülék vevôje a többi eszközt
felismerve automatikusan beállítja ma-
gát, leegyszerûsítve a digitális tartal-
mak – például a notebook, a televízió, 
a hifitorony, a mini zenelejátszó (a jövô
MP3-lejátszója) és a digitális kamera 
közötti – megosztását.

Azonban a lassan már hatéves, a szó-
rakoztatóelektronikai készülékek és a
háztartási berendezések egymás közti
kommunikációját biztosító UPnP tech-
nológia körül még ma is vannak bizony-
talanságok. Nincs egységes szabvány, s
a megszületéséhez szükséges megálla-
podásra a gyártók között kevés az esély.
A szórakoztatóiparban a technológiát
már szabványként alkalmazzák, ám az
ára gyakorlatilag ellehetetleníti, és per-
sze itt is akadnak még a „közösködés”
alól kibúvó gyártók. Vagyis a felhaszná-
lók számára egyszerû és nagyszerû
megoldások ismét csak a piaci harcok
kimenetelétôl függôen nyerhetnek tért,
vagy sok ötlethez hasonlóan – ha nem
elég erôs a piac kényszere – halhatnak
el. Hiába vált ügyfélközpontúvá a világ,
ha az érte való harcban nem mindig az
ügyfél az úr.

A szabványok körül persze más terü-
leten, így az intelligens világ infra-
struktúrájához nélkülözhetetlen táv-
közlésben is dúl a nagyhatalmi harc,
most épp a vezeték nélküli szabványok
kapcsán. Egy ideje Kína próbálja az
eredeti vezeték nélküli megoldások
(IEEE 802.11) hibáit, hiányosságait ki-
küszöbölni hivatott saját szabványát
elfogadtatni – máig sikertelenül. 
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
(ISO) inkább a kozmetikázott 
amerikai IEEE-t támogatja.
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Ezt az EU-ban is látják, nem vélet-
len, hogy az EB a nagyvárosok és a régi-
ók közötti digitális szakadék eltünteté-
sét megcélozva néhány éven belül min-
den európai faluban elterjedt széles 
sávú internetet akar. Az EU 15 régi tagál-
lamában is mintegy 30 százaléknyi 
a városok és a vidék lakossága közötti, 
a széles sávú internetes szolgáltatás el-
érésében mutatkozó különbség. Ez az
arány nem meglepô módon az új ta-
goknál még ennél is magasabb. A térsé-

gek gazdasági lehetôségeit jelentôsen
javító, a gazdasági növekedést fokozó,
befektetôvonzó fejlesztések csakis 
a tagországok kormányainak támoga-
tásával, összefogásával valósulhatnak
meg, s a kis falvaknál az állami támoga-
tást sem nélkülözhetik.

Program program hátán

Európában a 90-es évek végén indul-
tak el a digitális szakadék megszünte-

tését szolgáló elsô kormányzati progra-
mok. Jelentôsen csökkent a számítógé-
pek ára, nôtt az internetes lefedettség
és az e-közigazgatási megoldások elfo-
gadottsága, valamint a digitális multi-
média-termékek kiterjesztették az 
otthoni számítógépek felhasználási 
területét. A további programok tervezé-
sénél – mindezeket továbbra is szem
elôtt tartva – a jövôben elsôsorban 
a géphasználattól meglehetôsen válto-
zatos okok miatt távol maradókra kell
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Szakadékok között 
lavírozva
Azon lehet vitatkozni, hogy a digitális írástudatlanság mai fokán milyen eszközökre lenne szükség, hogy bárki bekap-

csolódhasson a digitális világba. Az azonban vitán felül áll, hogy az intelligens otthonok, épületek, városok vagy az

intelligens vállalatvezetés alapja a funkcióknak megfelelô kommunikációs infrastruktúra és az ahhoz értô szakem-

bergárda. Ez utóbbi szempontjából Magyarország számára nem túl biztató, hogy nincs még egy ország az EU-ban,

ahol annyira csökkenne a mérnöki és a természettudományos diplomák száma, mint nálunk. Mindössze az uniós át-

lag harmadát érjük el. Az infrastruktúrát illetôen a digitális szakadék mélysége ijesztô.
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összpontosítani. Mivel az EU25 között 
a 16–74 éves korosztály több mint 
egyharmada még a számítógép-hasz-
nálatot sem sajátította el, ennek javítá-
sára célszerû programot alkotni. 
Magyarországon még rosszabb 
a helyzet. A lakosság 57 százaléka 
soha nem használt még számítógépet,
valamint 66 százalék nem tekinthetô
internetezônek. Ezzel szemben a lista-
vezetô skandináv országokban mind-
össze 8-10 százalék a számítógépet és
19–27 százalék az internetet nem hasz-
nálók aránya. A BME ITTK felmérése
szerint az internethasználat és a szá-
mítógép-ellátottság terén tavaly to-
vább nôtt a különbség a fejlett államok
és Magyarország között, miközben jó
ütemben növekszik a széles sávot hasz-
nálók aránya. 2005 végén Magyaror-
szágon kb. 3 millió webhasználó volt,
az internet-hozzáféréssel rendelkezô
háztartások számát pedig 690 ezerre
becsülik. Ezek 67 százalékában széles
sávú hozzáférés található, ám a teljes
népességet tekintve ez az arány – az
EU-átlag 11 százalékával szemben –
csupán 6 százalék. A hárommilliónyi
számítógép nélküli háztartás az ország
felnôtt lakosságának több mint felét
érinti, azaz 5,5 millió embert. Egyes or-
szágrészeken jobb a helyzet (paradox
módon a szakadékot növelve), a Nyu-
gat-Dunántúlon például 75,1 százalékos
a széles sávú internetlefedettség. 
Eközben június 1-jétôl országszerte 
közel 500 településen elérhetô lesz 
az ADSL2+ technológián alapuló
internetszolgáltatás. A Magyar
Telekom jóvoltából az érintett helyeken
18 Mbps-os sebességgel lehet majd
száguldozni az „infosztrádán”.

Az EU15-be tartozó tagállamban, Né-
metországban a háztartások 71 százalé-
ka rendelkezik számítógéppel, és ezek
csaknem 70 százaléka tart kapcsolatot
a világhálóval is. Az xDSL-t használók
aránya 60 százalék feletti, a interneten
töltött napi átlagidô 45 perc.

S hogy globális világunkban mennyire
központi kérdés a digitális szakadék, mi
sem tükrözi jobban, mint hogy az
amúgy igen lomha szervezet, az ENSZ is
„rámozdult”. Az ENSZ-en belül megala-

kulás elôtt áll az Internet Irányítási Fó-
rum (IGF), amely a kormányzati, a civil
és az üzleti szféra képviselôinek részvé-
telével dolgoz majd ki a digitális szaka-
dék csökkentését célzó, az internet jövô-
jével kapcsolatos javaslatokat.

Úgy mellette, hogy ellene...

Míg a telefonos csatlakoztathatóság –
elsôsorban a mobil-elôfizetéseknek a la-
kosság létszámához viszonyított magas
aránya (70–100 százalék) következtében
– az EU-országok többségében már
nem korlátozza az e-readinesst, a vi-
szonylag szegényes telepített infrastruk-
túra, az internethasználat alacsony
mértéke és a széles sáv használatának –
kiemelten a régi tagállamok tekinteté-
ben – lassú terjedése a régió legtöbb or-
szágában továbbra is akadályát jelenti 
a digitális technológián alapuló fejlô-
désnek. Az üzleti és a jogi környezet
gyengeségei, az ICT-politika kormány-
zati végrehajtásának hiányosságai kü-
lön fejezetet érdemelnének. Pedig a sta-
bil és átlátható üzleti, jogi és politikai
környezet komoly ösztönzôje lehetne az
új technológia használatának, amire 
a fellendülô VoIP-piac is bizonyíték. Ezt
ugyanis a régió kormányainak többsége
adatszolgáltatásként kezelte, így nem
érintették a hangtelefóniás szolgálta-
tással kapcsolatos versenykorlátozások.

Kedvezô ugyanakkor, hogy a telekom-
munikációs iparág az eszközök közötti
kapcsolódások kiépítésében az erre
mindinkább alkalmassá váló gépi kom-
munikációra alapozva kíván – a digitális
város koncepciójának megvalósulását is
segítve – eredményeket elérni, s így 
a folyamatokon, eszközökön túl a forga-
lom is nyomon követhetô távolról.

Biztató és lehangoló

A digitális szakadék mélyülésével kap-
csolatos negatív megállapítások és a
fejlôdés lassuló tempója mellett azért
az intelligens világot érintô kedvezô
megállapítások is elhangzanak, például
a Deloitte&Touche TMT (Technology,
Media & Telecommunications) csoport-
jának 2006-ra szóló elôrejelzésében. 

A tanulmány szerint erre az évre össze-
kapcsolhatóságuk révén – a felhaszná-
lókon túl a gyártók számára is kedvezô
módon – szolgáltatássá válnak az esz-
közök. Ugyanis a mûszaki berendezések
fejlesztése és frissítése a fényképezôgé-
pektôl kezdve az autókig távirányítással
történik. A gyártók így még mélyebben
megismerve (pl. üzletiintelligencia-
megoldásokat alkalmazva) a vásárlók
igényeit, ehhez igazodó, mind jobb mi-
nôségû szolgáltatást nyújtva tovább
növelhetik profitjukat.

Ám ahogy azt a hazai viszonyok is iga-
zolják, a széles sávú infrastruktúra és a
magasabb arányú hozzáférés lehetôsé-
ge önmagában kevés, ha az nem vonzó
az emberek számára, nincs igényük
iránta, vagy idegenkednek az eszköz-
használattól. Hiába nagyobb az
internet elérhetôsége Kelet-Magyaror-
szágon az ország nyugati feléhez ké-
pest, ott mégis kevesebben használják.
Megoldásként – még tavaly – a háztar-
tásonkénti, a gázszolgáltatáshoz ha-
sonló természetességgel való igénybe-
vételt tûzte ki célul a volt informatikai
miniszter.

Ám ha meg is szûnik a digitális szaka-
dék, kiépül az infrastruktúra, megszüle-
tik a készség az intelligens házakba, 
otthonokba költözésre, s elôszeretettel
bízzuk magunkat intelligens autónk szol-
gáltatásaira, még akkor is tornyosulhat-
nak akadályok az „intelligens” koncepció
elé. Ugyanis használatához, ahogy a
munkával összefüggô intelligens mun-
kahelyeknél, gyártóüzemeknél, szemé-
lyes adatok kellenek. Azonosításunkhoz,
a szokásainkhoz igazodó szolgáltatások
igénybevételéhez stb. személyes infor-
mációkra van szükség, s a biztonság kér-
désének elôtérbe kerülésével ez az em-
berek többségének nincs ínyére.

Külön pikantériája a dolognak, hogy
egyre több a tágabb értelemben, példá-
ul a nemzet biztonsága érdekében legá-
lisan gyûjtött adat, s egyre kiszolgálta-
tottabbnak érezzük magunkat. Így ami-
re ráaggatható az „intelligens” jelzô
(otthon, város, munkahely stb.), annak
várhatóan nemcsak az értékét tekintve,
de a biztonságunk kapcsán átvitt ér-
telemben is nagy ára lesz.
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– Az e-világban az igény és a szándék nyilvánvaló.

Mikorra datálható a digitális világkönyvtárak virtuális

alapkôletétele?

– A digitális kultúra terjedésével párhuzamosan mind töb-

ben igénylik, hogy a nyomtatásban megjelent mûvek digitali-

zált formában is elérhetôk legyenek. Hasonlóképpen erôs fel-

használói igény fogalmazódik meg az emberiség közös szelle-

mi javainak közkinccsé tétele iránt: hogy a világhálón bárki

bármikor, ingyenesen hozzáférjen ezekhez a javakhoz.

Ez utóbbi kívánalomnak eleget téve indult a Gutenberg-pro-

jekt, még az internet „hôskorának” számító idôszakban, 1971-

ben. A program kezdeményezôje és immár 35 éve vezetôje,

Michael Hart azt tûzte a civil kezdeményezés zászlajára, hogy

térítésmentesen váljék hozzáférhetôvé százezer angol nyelvû

(illetve angolra lefordított) szépirodalmi mû digitalizált válto-

zata a Gutenberg-projekt honlapján. Az azóta eltelt három és

fél évtized alatt a nagyszámú önkéntessel dolgozó program

170 ezer mûvet digitalizált, amelybôl 18 ezer szabadon

letölthetô a www.gutenberg.org címrôl.

– Magyarországon milyen múltja van a literatúra digita-

lizálásának?

– 1994-ben az elsô hazai civil kezdeményezés, a Magyar

Elektronikus Könyvtár (MEK) programjának meghirdetôi

követendô példaként hivatkoztak a Gutenberg-projekt sikeré-

re. Számunkra a legfontosabb feladat, hogy a magyar kulturá-

lis örökség kiemelkedô darabjait korlátozás nélkül, ingyene-

sen tegyük hozzáférhetôvé a világhálón.

Annak dacára, hogy a MEK a kezdetektôl fôként a mások ál-

tal készített digitális szövegek összegyûjtését tûzte ki

elsôrendû céljául, közvetve vagy közvetlenül mégis sok ma-

gyar nyelvû alkotás digitalizálásához járult hozzá. Az 1999. évi

fordulat, a MEK-nek a Széchényi Könyvtár szervezeti keretei

közé kerülése még inkább erôsítette a digitális formában

létrejövô mûvek összegyûjtésére irányuló törekvéseket. Az

elsô idôszakhoz képest jóval kisebb arányban, de mind a mai

napig vannak olyan önkéntesek, akik saját döntésük alapján

digitalizálnak egy-egy mûvet a köz javára. Ma már a gyarapo-

dás nagyobb része azoktól a kiadóktól, szerzôktôl származik,

amelyek, illetve akik úgy döntenek, hogy ingyenes hozzáférést

biztosítanak az általuk digitális úton létrehozott mûvekhez. 

(A MEK új verziójának címe: mek.oszk.hu.)

Három évvel késôbb, 1997-ben kormányzati döntés alapján

jött létre a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia

Központ, amelynek a kezdetektôl fogva a magyar kulturális

örökség digitalizálása volt az egyik fô feladata. A domainneve

(www.neumann-haz.hu) és logója alapján Neumann-házként

ismert közhasznú társaság – a MEK-kel ellentétben – nem a

felhasználókra, hanem az irodalmárokra és tudománytörté-

nészekre bízza a digitalizálás tárgyául szolgáló mûvek kivá-

lasztását. A Bibliotheca Hungarica Internetiana – Magyar Szö-

vegtár gyûjteményébe a legismertebb klasszikus költôk versei

mellé így kerültek a nagyközönség által kevésbé ismert, tudo-

mányos értékû ritkaságok digitalizált változatai, a Gondolko-

dó Magyarok címû sorozat kötetei, Jókai Mór néhány nagyre-

gényének kritikai kiadása és más mûvek. A szolgáltatás vagy a

Neumann-ház fôoldaláról, vagy saját domainneve alatt

érhetô el: www.bhi.hu.

Ma már a Magyar Elektronikus Könyvtár és a Neumann

Könyvtár állományának egyaránt jelentôs hányadát teszi ki

a szakirodalom, amelynek összetétele meglehetôsen vélet-

lenszerûen alakul. Sajnálatos módon meghiúsult a két digi-

tális könyvtárnak a szakirodalmi mûvek digitalizálására 

vonatkozó közös terve, amely valamennyi szakterület leg-

fontosabb 100-200 mûvének digitalizálását és közzétételét

tûzte ki célul. Ha sikerült volna az elképzelést valóra váltani,

minden tudományág alapmûvei hozzáférhetôk lettek volna

a világhálón, és a szakirodalom reprezentációjának esetle-

gessége mellett az egyetemisták kötelezôirodalom-

ellátottságának állandó gondja is megszûnt volna. Sajnos 

a döntéshozók nem támogatták ezt a projekttervet, így vaj-

mi kevés valósulhatott meg belôle.

Digitárium, avagy világ-
könyvtárak a neten
A bombát a Google robbantotta, amikor 2004 decemberében bejelentette „digitálisvilágkönyvtár-projektjét”, s ezzel

óriási felháborodást váltott ki az amerikai kiadók és szerzôk körében. Reagálásként az EU politikusai is szorgalmaz-

zák, hogy hozzanak létre a világhálón egy európai digitális könyvtárat. Dr. Tószegi Zsuzsanna szakmai fôtanácsos, 

a Magyar Szabadalmi Hivatal vezetô fôtanácsadója naprakész információkat oszt meg olvasóinkkal a két hatalmas

projektrôl, miközben megismerhetjük a hasonló indíttatású hazai kezdeményezéseket is.

GALVÁCS LÁSZLÓ
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A viszonylagos teljesség igényét fogalmazza meg az Orszá-

gos Széchényi Könyvtárnak (OSZK) a Digitális Hungarológiai

Alapkönyvtár létrehozásáról szóló terve, amely a magyarság-

tudománnyal, a magyar népre, etnikumra vonatkozó, illetve 

a magyarság történetével, nyelvével, nyelvészeti kutatásaival,

kultúrájával foglalkozó könyvek digitalizálására és közzététe-

lére irányul. A Hungarológiai Alapkönyvtár mintegy 3800 kö-

tetet tartalmazna; közülük 2006. május 8-án csupán 36 mû-

vet (2006. augusztus 3-án még csak 85-öt) lehetett elérni 

a következô címen: www.mek.oszk.hu/hungalap. Nehezen

érthetô, hogy miért nem kap ez a program anyagi támogatást

a digitalizáláshoz a magyar kormányzattól vagy a hazai

szponzoroktól.

A jelentôs magyar kezdeményezések között külön kell szólni

a Digitális Irodalmi Akadémiáról, amely 1998. tavaszi meghir-

detése óta mind a mai napig a maga nemében egyedülálló

vállalkozás az egész világon. Különleges mivolta részben ab-

ban rejlik, hogy élô írók teljes életmûvét teszi közkinccsé, 

vagyis bárki által szabadon elérhetôvé, sôt mi több: magán-

célra letölthetôvé. A nagyközönség számára ez a legfonto-

sabb momentum, de az irodalomtudomány szempontjából

legalább ilyen lényeges, hogy a digitalizálásra avatott szak-

értôk készítik elô a mûveket, javítják a nyomtatott kiadások-

ban esetlegesen elôforduló sajtóhibákat, vagyis még a szer-

zôk életében létrehozzák az általuk hibátlannak ítélt szöveget.

További érdekesség, hogy a szerzôknek módjukban áll bele-

szólni a mûvek kiválasztásának sorrendjébe is. A program 

további számottevô eredményeként a digitális akadémia 

tagjainak teljes életmûvét felölelô bibliográfia, illetve a szer-

zôkrôl és mûveikrôl megjelent szakirodalom listája is elkészül.

A párját ritkító irodalmi gyûjtemény – amely vagy 

a Neumann-ház fôoldaláról, vagy saját domainneve

(www.irodalmiakademia.hu) alatt érhetô el – abban a tekin-

tetben is különleges, hogy 1998 óta minden évben megkapta

a folytatáshoz szükséges költségvetési támogatást.

Bízvást mondhatni, hogy Kertész Imre irodalmi Nobel-díja

nemcsak a Digitális Irodalmi Akadémia iránt teremtett hatal-

mas érdeklôdést, hanem valamennyi magyar tartalomszol-

gáltatónak kitûnô lehetôséget adott arra, hogy szolgáltatásai-

ra ráirányítsa a közfigyelmet. A Nobel-díj kihirdetésétôl eltelt

öt nap alatt, amíg a Magvetô Kiadó – a magyar könyvkiadás-

ban nem mindennapi gyorsasággal – újranyomta a Sorsta-

lanságot, naponta húszezernél többen töltötték le Kertész Im-

re Nobel-díjas regényét a Neumann-ház honlapjáról. A Nobel-

díj után éves átlagban többszörösére nôtt a felhasználók

érdeklôdése a digitalizált klasszikus és kortárs irodalom iránt.
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– A következô olvasmánnyal már végeztél?

– Még el sem kezdtem... Majd ha felkerül a netre...
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„Az európai könyvtárak állománya páratlanul gazdag és sok-

színû. Kifejezi egy olyan kontinens egyetemlegességét, amely

történelme során végig fenntartotta a világ többi részével a

párbeszédet. Ha azonban a könyvtárak állományát nem digi-

talizáljuk, és az online hozzáférhetôség kérdését nem oldjuk

meg, a könyvtárakban ôrzött európai szellemi örökség nem

tudja elfoglalni méltó helyét a jövô tudásának tárházában” –

olvashatjuk a hat állami vezetô levelében.

A hat tagország kezdeményezésére az Európai Unió úgy

döntött, támogatja az Európai Digitális Könyvtár létrehozá-

sát. A The European Library már létezik a világhálón, hiszen az

európai nemzeti könyvtárak régóta együttmûködnek online

elérhetô katalógusaik közös lekérdezési lehetôségének meg-

teremtésében és más projektekben. A szabványos katalógus-

tételekhez könnyen lehet csatolni a szóban forgó mû digitali-

zált állományát, így a közös katalógus nemcsak a bibliográfiai

adatok, hanem a digitalizált mûvek között is gyors és pontos

eligazodást tesz lehetôvé.

A 2002 és 2006 közötti

idôszakban az EU 36 millió

eurót (mintegy 9 milliárd forin-

tot) szán az európai kulturális

örökség digitalizálására. Mi-

után ezt az összeget a szoká-

sos pályázati feltételekkel bo-

csátják rendelkezésre, a teljes

summa éppen a duplája lesz,

ugyanis valamennyi pályázó-

nak minimum 50% önrészt kell

a megvalósításra fordítania.

Nem nehéz megjósolni, mely

országok kapnak, kaphatnak

többet a rendelkezésre álló

összegbôl; a magyar nemzeti

könyvtár egyelôre még a digi-

tális könyvtárba való belépés-

hez szükséges tagdíjat (2 millió

forintot) sem tudja kifizetni. 

Ez az oka annak, hogy a koráb-

ban említett, igen fontos és 

a felhasználók körében méltán

népszerû hazai digitális könyv-

tárak állománya nem érhetô 

el az Európai Digitális 

Könyvtár honlapján (www.
theeuropeanlibrary.org).

– Vagyis megint kimaradunk

valamibôl?

– Valóban ez a kérdés. Ha

Magyarországnak még a tag-

díjra sincs pénze, mibôl fogjuk

digitalizálni a magyar nyelvû

könyveket? A számítások sze-

rint a Széchényi Könyvtárban

ôrzött mûveket három év alatt

digitalizálni lehetne, ha az eh-

hez szükséges 10 milliárd forint

rendelkezésre állna. Könnyen

megjósolható, hogy a közeljövôben a költségvetésbôl e ne-

mes célra kevés támogatás jut, de – a Google, a Yahoo!, a Mic-

rosoft, az Adobe és a többiek példáját követve – talán lesznek

bôkezû magyar szponzorok, akiknek támogatásával a magyar

kultúra remekei is elfoglalhatják méltó helyüket az Euró-

pai Digitális Könyvtár gyûjteményében.
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– Milyen teljesítményt díjaz 

a Microsoft a fenti díjjal?

– Példaértékû rendszerbevezetéseket,

innovatív megoldásokat és kapcsolódó

minôségi szolgáltatást vár el díjazottjai-

tól az MBS. A konkrét projektek mellett

eddigi tevékenységünk különbözô as-

pektusainak összessége is kedvezô

irányba billentette a mérleg nyelvét, de

részvételünk a TAP-ben (Technology

Adaption Program) – ami csupán tíz

MBS-partnernek adatott meg – és az

ott nyújtott teljesítményünk is valószí-

nûleg közrejátszott. Emellett, s ez talán

itthon hihetetlenül hangzik, a terméket

érintô, minket jellemzô kritikus észrevé-

teleinket ugyancsak értékelték, többre

közülük a gyakorlatban is reflektált a

Microsoft. A partnerek a felhasználók-

nál szerzett tapasztalatok alapján a

fejlesztôkre nem jellemzô, gyakorlati ol-

dalról látják a fejlesztési irányokat

érintô pozitív és negatív, a termék piac-

képességét befolyásoló piaci hatásokat.

A Microsoft ezt felismerve és eredmé-

nyeinket látva, számunkra is meglepô

módon, a Redmonddal folyamatos kap-

csolatban álló fejlesztési igazgatónkon,

Árendás Bencén keresztül véleményünk-

re is tekintettel végezte az új verzióval

kapcsolatos fejlesztéseket.

– A TAP programban való részvétel

dupla nyereséget hozott az XAPT

számára. A Dynamics AX 4.0 világ-

premierjén a cégük által benevezett

WizzAir-projekt szerepelt esettanul-

mányként – s minden bizonnyal,

ahogy említette, a díj elnyerésében is

része volt –, ugyanakkor a fejlesztés-

ben való részvételük szintén jelentôs

üzleti, szakmai, piaci értékkel bírhat.

– A 4.0-s verzió elôkészítését célzó, 

a kibocsátáshoz szükséges fejlesztés,

tesztelés, migráció mentén meghirde-

tett TAP programba való jelentkezéskor

három, a „tesztüzemben” is részt vevô

felhasználót kellett megjelölnünk. Kö-

zülük többfordulós kiválasztási proce-

dúrán átesve maradt fenn a 3.0-s

Axaptát már 2004 óta használó, itthon

is mûködô innovatív légitársaság, 

a WizzAir. A februári, még béta-verzión

történt, pozitívan zárult tesztelést

követôen június 9-ére befejeztük az

upgrade-et. A Dynamics AX 4.0-s verzió

július 10-ei kibocsátását a bostoni part-

nerkonferencián WizzAir-projektünk

globális szintû bemutatásával kezdte 

a Microsoft. Nemzetközi ismertségünk,

ha élni tudunk vele, tagadhatatlanul

üzleti elônyt jelenthet, a 4.0-s upgrade-

ek, illetve bevezetések alkalmával majd

a fejlesztésben való részvétel során

szerzett tapasztalataink is kamatoztat-

hatók lesznek.

– Hat éven keresztül, sokakkal ellen-

tétben, nem gyakorolták a több lá-

bon állást, tavaly mégis beindították

Dynamics NAV-üzletágukat. Az

elôzmények után feltételezem, hogy

ennek komoly, a jövôt érintô oka 

lehetett.

– Sokan vonták már kétségbe, ám a

termékek körül zajló történések egyér-

telmûen bizonyítják, hogy a Microsoft-

nak a BS-üzletág portfóliójára is létezik

fejlesztési stratégiája. Az elsô fázis a

Dynamics AX 4.0 kibocsátásával zárult,

a második egy új, a funkciók összevoná-

sával járó licencpolitika kialakításával

kezdôdik. Az XAPT üzletfejlesztésért

felelôs igazgatója, Énekes Dániel megfo-

galmazása szerint a termékegyesítés

következô hulláma várhatóan 2009 kö-

rül lesz. Az ERP-portfólió ma még négy

különálló terméke – a Dynamics AX

technológiai alapjaihoz kapcsolódó (in-

tegrált adatkezelés, nyelv- és fejlesztôi

környezet) innovatív fejlesztéseken ke-

resztül – akkorra konvergál egységes

egésszé. Ezzel az XAPT elképzelései –

miszerint a közép- és nagyvállalati ügy-

félkör igényeit az AX-szel kielégítve a

Dynamics NAV rendszerrel a kisvállala-

toknak is biztosítja az integrált vállalat-

irányítás lehetôségét – a késôbbi közös

technológiai háttérbôl adódóan meg-

valósulnak.

– Ha már megemlítette: mi az új li-

cencpolitika lényege?

– Az augusztusban indított Business

Ready Licencing kialakításakor, a négy

meglévô termék licencelési politikáját

egységesítve, a modul alapú megkö-

zelítés helyett felhasználói alapokra

helyezték az árazást. Termékenként

egy, a mûködéshez feltétlenül szüksé-

ges funkciókból álló alapcsomagra, az

úgynevezett Business Essentials (BE)

Editionnek nevezett funkció-

együttesre alakították ki az egyenként

megvásárolható, egyidejû userek 

licencárait. Ha a vevônek többre van

Világszinten osztályelsôk
Idén negyedszer ítélt oda tíz termékkategóriában, kategóriánként egy-egy Business Solutions-partnerének Excellence

Partner of the Year díjat a Microsoft. Az eddig minden évben Amerikában maradt elismerés elsô alkalommal került

Európába. A közel 2000 AX-partner közül a 2006-os év globális Dynamics AX Excellence díját a termékkel hat eszten-

deje a magyar ERP-piacon lévô XAPT Hungary Kft. kapta. Az elismerés mögötti teljesítményrôl, a vállalat piaci ered-

ményeinek hátterérôl, a Microsoft BS-stratégiájához igazodó, megvalósulóban lévô és jövôbeni terveikrôl, külföldi

terjeszkedésükrôl dr. Schvarcz Zoltánnal, a cég ügyvezetô igazgatójával beszélgettünk.

FEKETE GIZELLA

üzlet {} elismerés



szüksége az alapcsomagban rendelke-

zésre álló funkcióknál, a fentiekhez

hasonló módon megveheti a követ-

kezô, nagyobb csomagot, az Advanced

Management (AM) Editiont. Ha ez

még mindig nem elegendô, akkor

a’la carte választhat a kimaradt

funkciók közül.

– Nem maradtak meg az ország-

határokon belül. Idén március-

ban Kanadában alapítottak cé-

get, s a közelmúltban Romániá-

ban is bejegyeztek egy XAPT

többségi tulajdonú leányvállala-

tot, miközben itthon ugyancsak

további dinamikus növekedést

terveznek.

– Tavalyi hazai 762 millió forintos

árbevételünk (kb. 15 százalék szup-

port, 40 százalék licenc, 45 százalék

tanácsadás) az elôzô évihez képest

24,9 százalékos növekedést jelen-

tett. Idei elsô félévi magyarországi

eredményeink 60 százalékos növe-

kedést mutatnak, ami az év végére

várhatóan 40 százalékos szintre áll

be. A Microsoft számára a 2005. jú-

lius 1-jétôl 2006. június 30-áig tar-

tó üzleti évben generált licencbe-

vételünk az elôzô évhez képest 69

százalékkal nôtt, s ezzel a teljesítmény-

nyel bekerültünk a Microsoft Business

Solutions-üzletágon belüli, a globális li-

cencrangsor elsô 5 százalékába tartozó

partnereket tömörítô President Clubba.

Többéves értékesítési munka eredmé-

nye ért be idén, többek között néhány,

hazai viszonylatban is nagyobbnak szá-

mító, kiemelten a szolgáltatói szektor-

ban realizálódott projektünk. Az utóbbi

évben elsôsorban pénzügyi szolgálta-

tóknál, médiavállalkozásoknál,

szoftverfejlesztô és ingatlanfejlesztô, il-

letve -gazdálkodó cégeknél vezettük be

a Dynamics AX-et, de fél év alatt tíz

Dynamics NAV-ügyfélre is szert tettünk.

Az eredményekhez a szakma kiválósá-

gaival bôvült értékesítési csapatunk

jelentôsen hozzájárult.

Kanadai leányvállalatunk szintén

elsôsorban a szolgáltatói, azon belül az

egészségügyi szolgáltatói szektorra

koncentrál. Elsô ügyfelünk, a torontói

tôzsdén jegyzett Medisys Health Group

az elsô négy között van a biztosítók és

az egészségügyi intézmények, orvosok,

vállalatok között elhelyezkedô kanadai

egészségügyi szolgáltatók rangsorában.

A felvásárlások révén fejlôdô, 750 alkal-

mazott közremûködésével 4000 nagy

corporate (500-as dolgozói létszám fe-

letti) ügyféllel kapcsolatot tartó s csak-

nem 20 kórházat, kisebb, speciális fel-

adatot ellátó rendelôt stb. tulajdonló

vállalat vezetése számára már a mosta-

ni méretnél is komoly gondot jelent

kézben tartani, kontrollálni a mûködést.

Az integrált vállalatirányítási rendszer,

nevezetesen a Dynamics AX bevezetése

– jelenlegi mûködésük átláthatósága,

az egyszerûbbé váló jelentéskészítés és

az integráció már ismert további

elônyei mellett – a további felvásárlá-

sokkal birtokba kerülô cégek integráció-

ját is megkönnyíti. A tervek szerint a

jövô év elejétôl élesben mûködô, akkor

minimum 100 munkatárs által használt

Dynamic AX rendszer a többfázisú be-

vezetést követôen a Medisys Health

Group teljes ügyvitelét átfogja majd.

2008-ban befejezôdik a

szakágspecifikus egészségügyi rendszer

egészének Dynamics AX-be integrálása.

Idén júniusban Novensys Dynamics

néven a Dynamics AX romániai ér-

tékesítésére hoztunk létre XAPT

többségi tulajdonú közös vállalatot

a Dynamics NAV értékesítésében

élenjáró román Novensysszel.

Társcégünk, az egyik legnagyobb

ERP-rendszerintegrátor, a

retailpiac élmezônyét (Metro, Cora,

Plus, Carrefour, Praktiker, Selgros,

Kaufland) uralja, az új vállalat a ro-

mániai nagykereskedôk és disztri-

búciós hálózatok igényeit kívánja

Dynamics AX-szel kiszolgálni.

– Milyen eredményeket vár az

XAPT vezetése a hazai mellett

most már nemzetközi színtéren

is mozgó vállalategyüttestôl?

– A Microsoft Business Solution-

megoldások elôtt álló globális

lehetôséget legszemléletesebben

a Dynamics AX-bevezetések több

mint 100 ügyfél/hónapos növeke-

dési üteme jellemzi. A májusi ada-

tokkal bezárólag 14 hónap alatt 

világszerte 31 százalékkal nôtt 

a licencértékesítés. A projektméretek

összehasonlításához a hazai 50 milliós

átlagprojektekkel szemben elegendô

az USA és Kanada minimum 500 ezer

dolláros (130 millió forintos) projektjeit

említeni. Organikusan növekvô cég-

ként a következô évekre idehaza to-

vábbra is 25-30 százalékos növekedést

tervezünk, két külföldi cégünknél – a

projektek kinti méretét tekintve – a

Magyarországon 6 év alatt elért ered-

ményt várhatóan 2-3 év alatt elérjük.

Mivel az ERP-szállítók, így a Microsoft-

partnerek között is világszerte kevés 

a kellôen kvalifikált és a tudását már 

a gyakorlatban is kamatoztatott szak-

ember, globális szinten gyakorlatilag

korlátlanok az XAPT és a hozzánk ha-

sonlóan kiváló szakértôket foglalkozta-

tó vállalkozások lehetôségei.
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Változó toborzási kultúra új 
feladatokkal

Ha röviden áttekintjük a munka-
erô-felvétel külsô és belsô környezetét,
azt látjuk, hogy annak területei jelentôs
átalakuláson mentek keresztül. A tobor-
zási kultúra mind a vállalati, mind a pá-
lyázói oldalon megváltozott, amit fô-
ként az internet térhódítása idézett elô.
A hagyományos toborzási csatornákat
részben felváltotta, részben kiegészítet-
te a világháló. Vállalati oldalról tekintve
e változásokat: szélesedik a toborzási
csatornák köre, így nagyobb a merítési
lehetôség. Magyarországon jelenleg
már közel félszáz állásportál kínál hirde-
tési lehetôséget, online adatbázisokban
százezres nagyságrendû munkavállalói
önéletrajz érhetô el. Ezzel párhuzamo-
san bôvült a toborzási szolgáltatók kí-
nálata, így erôsödött a verseny. Ennek
köszönhetôen folyamatosan korszerû-
södnek a termékek, szolgáltatások, és
még az árak mérséklôdése is megfigyel-
hetô. Az ilyen megoldások használata
tehát rendkívül gyors és viszonylag 
olcsó. A vállalat ezzel párhuzamosan sa-
ját weboldalán is építhet karriersite-ot,
amelyen keresztül önálló pályázói adat-
bázist képes létrehozni. Végül, de nem
utolsósorban új és hatékony lehetôség
nyílik a pályázókkal való kapcsolattar-
tásra, a kommunikáció során pedig 
erôsíthetô a cégimázs.

Az álláskeresô oldaláról nézve földrajzi
helytôl függetlenül számos álláslehetô-
ség nyílik meg éppen annál az oknál
fogva, hogy a pályázás folyamata gyors,
hatékony, és számára is olcsó. Néhány

gombnyomással ugyanis számos cég-
hez lehet kockázatmentesen jelentkezni.

Mindezt figyelembe véve megválto-
zott a toborzási feladat feltételrendsze-
re, új típusú problémákra kell megtalál-
ni a hatékony megoldást.

S hogy konkrétan melyek ezek? Mivel
sok az álláskeresô weboldal és szolgál-
tató, nehezebb a toborzási portfólió
összeállítása. A leegyszerûsödött pályá-
zási procedúra miatt a toborzási ciklus
lerövidül. Az elôbb említett attitûd 
révén – egy jelentkezés néhány mozdu-
lattal elküldhetô – a pályázók olyan po-
zíciókra is jelentkeznek, amelyek eseté-
ben a kiírt feltételeknek nem felelnek
meg. Így egy-egy internetes állás-
hirdetésre tömegesen érkezhetnek 
pályázatok, amelyek feldolgozása jelen-
tôs többletterhet ró a vállalatokra. Kö-
zülük tehát ki kell szûrni a megfelelôket,
és mindenkinek visszajelzést kell külde-
ni – ezek a feladatok szoftveres támo-
gatás nélkül jelentôs szakértôi kapaci-
tást kötnek le. Az eltérô struktúrájú ada-
tok feldolgozása ugyancsak erôforrás-
igényes – az összehasonlíthatóság 
miatt kiemelten fontossá vált a „közös
nevezô” megtalálása.

Mindezek a tényezôk új típusú elvárá-
sokat támasztanak a toborzási rend-
szerrel szemben. Kezelni kell az
internetes hirdetéseket, a jelentkezési
lapot, ezzel párhuzamosan pedig a to-
borzási költségek aktuális értékét. 
A HR-t segítô informatikával szemben
alapvetô elvárás a tömeges pályázatke-
zelés és az egyszerû, de testre szabott
visszajelzés. A jelentkezési anyagok tá-
rolása mellett a rendszernek biztosíta-

nia kell a különbözô paraméterek alap-
ján történô keresést és a pályáztatási
folyamat hatékonyságának mérését is.
Az egyes toborzási források hatékony-
ságának mérése pedig lehetôvé teszi,
hogy a HR értékelni tudja, hogy milyen
forrásból milyen minôségû és mennyi-
ségû pályázatot milyen költségszinten
tud elérni (ár/érték arány).

Új trendek a kiválasztásban

A toborzási piac változásai értelem-
szerûen kihatnak a kiválasztási folya-
matra is. A toborzási feladat és a kivá-
lasztási folyamat elsô, elôszûrési fázisa
egyre gyakrabban kihelyezés keretében
valósul meg. Ugyancsak tendencia a ki-
választás eszköztárának bôvülése és ez-
zel kapcsolatban az online értékelési
módszerek térhódítása. A HR e terüle-
ten bekövetkezô újdonságai kapcsán ki-
emelt szerepet kap a kompetencia ala-
pú kiválasztás. Intenzívebbé válik 
a megrendelôkkel történô – a HR-
szolgáltatók szerepének erôsödésével
járó – kommunikáció is.

A toborzáshoz hasonlóan ezen a terü-
leten ugyancsak új típusú elvárások fo-
galmazhatók meg a kiválasztási folya-
mattal kapcsolatban. Az informatikai
megoldásnak így támogatnia kell az
eseményszervezést, a HR-szolgáltatói
teljesítmény mérését, az értékelési
módszereket, a kiválasztási tudásbázis
építését és a teljes projekt hatékony
kommunikációját. Nem szabad megfe-
ledkeznünk arról sem, hogy minden vál-
lalat más és más. Így ugyancsak az alap-
vetô elvárások közé sorolható, hogy 

Felvétel indul!
Új típusú elvárások a toborzás-kiválasztásban
Miként tudja a HR hatékonyan és eredményesen megtervezni és végrehajtani a toborzás-kiválasztás folyamatát, s

ebben milyen támogatást tud nyújtani egy humáninformatikai rendszer? Cikksorozatunk befejezô részében áttekint-

jük, hogy a megváltozott piaci környezet milyen új típusú elvárásokat támaszt a HR-szakemberekkel, valamint a

munkaerô-felvételi szoftverekkel szemben.

ZÖLLEI KATALIN HR-IGAZGATÓ, NEXON
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a vállalat kiválasztási elveinek megfele-
lôen testre szabhassa azokat az értéke-
lési lehetôségeket, amelyek alapján 
a pályázókat elbírálja. Ezeket az elveket
rugalmasan be kell építeni a szoftverbe.
Az értékelést a szoftver automatikusan
elvégzi, ami jelentôs könnyebbség a ki-
választás egyes szûrési fázisaiban. A pá-
lyázók jellemzôit össze tudjuk hasonlí-
tani a munkaköri követelményekkel, va-
lamint a többi pályázó jellemzôivel, és
ezek alapján rangsor is készíthetô.

Ejtsünk pár szót a közös kiválasztási
tudásbázisról is. Ennek lényege, hogy
megvalósítható a pályázók adatainak
egységes kezelése, az így létrejövô tu-
dásbázis pedig megosztható. Ez utóbbi
nagyon fontos, hiszen különbözô típu-
sú, eltérô struktúrájú adatokat kell fel-
dolgozni, illetve az interjún szerzett in-
formációk egységes rögzítése lehetôvé
teszi a késôbbi visszakeresést. Ha több
HR-munkatárs foglalkozik a kiválasztási
tevékenységgel, akkor megnô a tudás-
bázis jelentôsége, hiszen így nem kerül-
hetô ki az információ megosztása.

Mikor kell  az informatika?

Az, hogy az adott cégnek szüksége
van-e a munkaerô-felvételi tevékenysé-
get támogató humáninformatikai meg-
oldásra, több szempont alapján mérle-
gelendô. Visszautalva cikksoroztunk 
korábbi részeire, a vállalat mérete, hely-
zete, létszáma, a fluktuáció, a munka-
erô-felvételi büdzsé, az informatikai
stratégia, illetve a kommunikációs elvá-
rások alapján dönthetô el a kérdés.

Amennyiben egy vállalat úgy határoz,
hogy toborzás-kiválasztási szoftvert al-
kalmaz, meg kell határoznia vele szem-
beni elvárásait. A munkaerô-felvételi fo-
lyamat vállalatonként és a vállalaton
belül az egyes pozíciók esetében is elté-
rô lehet. Ezért a toborzás-kiválasztási
szoftvernek a munkaerô-felvételi folya-
mat támogatásához rugalmas keret-
rendszert kell biztosítania. Fontos, hogy
az alkalmazott megoldás gyakorlatori-
entált legyen, és a teljes munkaerô-fel-
vételi folyamatot segítse. Egyrészt 
a szervezési és adminisztrációs folya-
matokhoz kell informatikai támogatást

biztosítania, másrészt a magas színvo-
nalú HR-szakértôi tartalom iránti igény
is megjelent.

Az elvárások humáninformatikai leké-
pezéséhez eltérô szakértôi tartalom-
szinteket lehet kialakítani. Így például
abban az esetben, ha egy vállalat kom-
petencia alapú kiválasztást, értékelést
végez, a szoftvernek alkalmasnak kell
lennie a kompetenciamenedzsment
kapcsolódó területeinek kezelésére
(kompetenciakatalógus, kompetenciák
viselkedési megnyilvánulásai, munka-
köri kompetenciaelvárások, kompeten-
ciamérési módszerek, pályázói kompe-
tenciák kezelése).

A sikeres szoftverbevezetési projekt lé-
péseit cikksorozatunk korábbi részeiben
már részletesen bemutattuk. Függetle-
nül attól, hogy milyen típusú informati-
kai megoldást választ az adott vállalat, 
a hatékony toborzás-kiválasztási szoftver
alkalmazásától a következô elônyök vár-
hatók el. Automatizálhatók lesznek a
visszatérô rutinfeladatok, maga a pályá-
zatkezelés csoportosan hajtható végre.

Ebbôl fakadóan jelentôsen csökkennek 
a HR-szakemberek adminisztrációs ter-
hei, így a szakértôi munkára helyezhetô 
a hangsúly. A folyamatorientált munka-
stílus, a tervezhetô erôforrásigény, a költ-
séghatékonyság, a toborzási csatornák
hatékonyabb menedzselése és a forrás-
hatékonyság mérése egyaránt a jogosan
elvárható eredmények közé sorolható.
Ugyanakkor a vállalaton belül lerövidül a
toborzás-kiválasztási ciklus, így rövidebb
idô alatt megtalálható és munkába állít-
ható az új munkatárs. Ezzel párhuzamo-
san közös kiválasztási tudásbázis építhe-
tô. Mindezek következtében a HR-terület
teljesítménymérése révén erôsödik az
üzleti szemlélet. Javul a pályázókkal foly-
tatott kommunikáció színvonala is, ez
pedig javítja a vállalat munkaerô-piaci
megítélését, a cég társadalmi presztízsét.
Végül fontos kiemelni, hogy a HR kom-
munikációja és kapcsolata a szakterüle-
tekkel, valamint a vezetéssel egyaránt
hatékonyabb lesz, így erôsödik a HR szol-
gáltató szerepe, és javul a HR-terület
vállalaton belüli megítélése.
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Új vállalati platform
született
Megjelent a Novell SUSE Linux Enterprise 10

A Novell SUSE Linux Enterprise 10 egy átfogó, nyílt vállalati platform, amely magában foglalja mind a szerver-,

mind a desktop oldali megoldásokat: a SUSE Linux Enterprise Server 10-et és a SUSE Linux Enterprise Desktop

10-et, valamint a Novell Customer Centert, egy online portált, ahol a mûszaki támogatás mellett a szoftver-

frissítések, hibajavítások is egy helyen elérhetôk. Jelenleg a Novell az egyetlen Linux-szállító, amely ilyen szintû

vállalati megoldást kínál.

A Novell 2006. július 17-e óta elérhetô következô generációs, nyílt

vállalati platformja kiemelkedô fogadtatásban részesült a piacon és 

a médiában egyaránt, hiszen a kiadását követô tíz napban több mint

165 000 példányban töltötték le a komponenseit. A Novell.com

weboldalon a napi szoftverletöltések száma átlagosan 800 százalék-

kal emelkedett, azaz a bejelentés óta 5 másodpercenként töltenek 

le egy SUSE Linux Enterprise terméket.

„Az IDC prognózisa szerint 2008-ra a teljes Linux-piac értéke – bele-

értve a szervereket, asztali gépeket

és szoftvereket is – meghaladja a

35 milliárd dollárt, amelybôl tisz-

tán a szoftverek várhatóan több

mint 14 milliárd dollárt tesznek

majd ki. Az elemzôi várakozások

ismeretében büszkén mutatjuk

be ügyfeleinknek új linuxos mun-

kaállomás- és szervertechnológi-

ánkat. Biztosak vagyunk abban,

hogy Magyarországon is népsze-

rûek lesznek a SUSE Linux

Enterprise 10 platform termékei

és a Novell Customer Center szol-

gáltatásai, hiszen a hazai szakmai

közönség már a béta-változatokat

is nagy érdeklôdéssel fogadta. 

A most beépítésre került technoló-

giai újdonságaink várhatóan 

Magyarországon is jelentôsen elô-

remozdítják a Linux vállalati beve-

zetését és alkalmazását” – nyilat-

kozta Szittya Tamás, a Novell 

Magyarország ügyvezetô igazgató-

ja. „Mérettôl függetlenül számítunk a kis-, közép- és nagyvállalatok,

valamint az intézmények érdeklôdésére is, mivel a termékek mind 

a felvonultatott technológiát, mind árukat illetôen versenyképes 

alternatívát jelentenek a hazai és a nemzetközi piacon: a SUSE Linux

Enterprise Desktop 47 eurós, a SUSE Linux Enterprise Server pedig 

290 eurós ajánlott végfelhasználói áron rendelhetô meg viszonteladói

hálózatunkon keresztül” – tette hozzá Szittya.

SUSE Linux
Enterprise Server

A különbözô szervezeteknél szá-

mos eltérô típusú hardveren törté-

nô telepítéssel – többek között az

IBM zSeries mainframe Linux-piac

80 százalékán – a SUSE Linux

Enterprise Server a szerverfeladatok

széles skálájához biztosít nyílt ala-

pokat. Használható adatközpontok-

ban és fiókirodákban egyaránt, 

s kiváló az adatbázisok, az üzlet-

menetet segítô alkalmazások és 

a vállalat mûködése szempontjából

kritikus fontosságú szoftverek futta-

tásához. A termékhez 7 éves termék-

támogatás jár.

A SUSE Linux Enterprise Server 10

integráltan és támogatottan tartal-

mazza a nyílt forrású Xen

virtualizációs technológiát, ami lehe-

stratégia {} linux

2006/8–9  augusztus–szeptember •63



tôvé teszi különbözô platformokon futó alkalmazások konszolidációját

egy szerveren, ezáltal javítva az erôforrások kihasználtságát, növelve a

hatékonyságot és csökkentve a költségeket. A Xen technológiát a

Novell YaST (Yet Another Setup Tool – telepítô- és konfigurációs esz-

köz) alapú menedzsmenteszközei is támogatják, leegyszerûsítve 

a virtualizált megoldások bevezetését a vállalati infrastruktúrákon. 

A SUSE Linux Enterprise Server 10-ben talál-

ható Xen 3.0 támogatja az

AMD Pacifica és az Intel VT

hardveres virtualizációs

technológiáit. A YaST fejlô-

désének köszönhetôen egy-

szerûsödött a telepítés és a

konfiguráció. A SUSE Linux

Enterprise Server 10 archi-

tektúrája teljesen CIM-

kompatibilis (Common

Information Model), ezáltal

zökkenômentesen együtt-

mûködik más monitoring- és

menedzsmenteszközökkel is.

A SUSE Linux Enterprise

Server 10 akár 1024 procesz-

szorig és 10 terabájt fizikai

memóriáig skálázható, így ki-

válthat nagyobb UNIX-

installációkat. Az adminisztrá-

torok az eddigieknél könnyeb-

ben telepíthetik az új

meghajtóprogramokat is.

SUSE Linux Enterprise Desktop

A SUSE Linux Enterprise Desktop a könnyû használhatóság mellett

számos újdonságot is tartalmaz, beleértve az XGL grafikai megoldáso-

kat, a beépített Beagle keresômotort és az OpenOffice.org 2.0 irodai

csomag Novell-változatát – a jelenleg piacon lévô operációs rendsze-

rek és irodai programcsomagok árának töredé-

kéért. A SUSE Linux Enterprise Desktop

teljes asztali megoldásként kiváló alter-

natívája a jelenlegi asztali operációs

rendszereknek, vékonykliens-alkalmazás-

ként és mérnöki munkaállomásként is

használható.

Teljes körû 
ügyfélmegoldás

A SUSE Linux Enterprise-ügyfelek az

elôfizetési idôszak alatt hozzáférést kap-

nak a nemrégiben bejelentett Novell

Customer Centerhez. A Customer Center

egy központi online portál, amely olyan

eszközöket és automatizált szolgáltatáso-

kat kínál, amelyek használata leegyszerû-

síti a licencelést, a frissítések kezelését, és

amely teljes mértékben együttmûködik a

Novell ZENworks Linux

Managementtel.
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Kapcsolódó 

webcím: 

wwwwww..nnoovveellll..hhuu

Magyarországon a jelenlegi legnagyobb szuperszámítógép is SUSE

Linux Enterprise Serveren fut. Az Országos Meteorológiai Szolgálat

számára kifejezetten szuperszámítógépes feladatok ellátására fejlesz-

tett gép 144 darab 1,5 gigahertzes, 6 megabájt L3 cache-sel rendelkezô

Itanium 2 processzorral, valamint 288 gigabájt memóriával szerelt SGI

Altix 3700 Bx2 komputer.

A világ 10 legnagyobb szuperszámítógépe közül három fut SUSE

Linux Enterprise Serveren:

� 1.: a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium IBM Blue Gene/L-eServer számítógépe (65 536 processzor),

� 4.: a NASA SGI Altix 1,5 GHz Infiniband számítógépe (60 960 processzor),

� 8.: a Mare Nostrum IBM JS20 Cluster (4800 processzor).
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Lassuló alkalmazások,
menekülô ügyfelek
Az üzleti alkalmazások teljesítményének ismétlôdô lassulása esetén a megkérdezett felhasználók tizennyolc százalé-

ka a konkurens cég szolgáltatásait választja, vagy felmondja az üzletet.

A Symantec felmérést készített az üzleti alkalmazások le-
lassulásának az üzleti teljesítményre, a fogyasztók hûségére,
illetve az alkalmazotti morálra gyakorolt hatásairól. A felmé-
rés eredménye szerint az alkalmazások teljesítményének
csökkenése gyakran a felhasználó utasításaira adott reakciók
lassulását, az üzleti tranzakciók és folyamatok jelentôs késé-
sét, illetve a weboldalak lassú letöltését eredményezi.

A digitális korban az elérhetôség az egyik legfontosabb alap-
elv az üzleti folyamatokban, amit türelmetlen hozzáállással
kezelnek az ügyfelek. Az információknak bármikor, bárhol
hozzáférhetônek kell lenniük, csakúgy, mint a rendszereknek
és az alkalmazásoknak, amelyek hozzáférhetôvé teszik az in-
formációt a végfelhasználók számára.

A mai rohanó, információ alapú világban az elérhetôség
nem csupán az üzem-, illetve az üzemszüneti idôrôl szól, ha-
nem a szolgáltatás minôségérôl is. Az elérhetôség célja, hogy
a felhasználó számára megbízható, idôben történô hozzáfé-
rést biztosítson a szükséges adatokhoz és alkalmazásokhoz.
Következésképpen, ha az alkalmazások teljesítménye nem te-

szi lehetôvé, hogy a felhasználó akkor és ahhoz férjen hozzá,
amikor és amihez szeretne, a felmerülô probléma hatással
lesz a hatékonyságára és a szolgáltatás megítélésére. Ha az
ügyfelek nem kapják meg azt a szintû szolgáltatást, amelyet
elvárnak, üzleti tevékenységüket máshova helyezik át.

Számtalan szervezet számára a web alapú üzleti alkalmazások
alapvetôvé váltak az alkalmazottakkal, ügyfelekkel, üzleti partne-
rekkel folytatott együttmûködésben. Ezek között találhatók az
üzleti szempontból kritikus folyamatok, például a pénzügyi és
könyvviteli rendszerek, a humánerôforrás- és számviteli me-
nedzsment. A felhasználók számára ezek az üzleti alkalmazások
jelentik az alapvetô infrastruktúrát az olyan online tranzakciók
automatizálásához, mint a banki ügyintézés, vásárlás és utazás.

„Az alkalmazások teljesítményében bekövetkezô késések
nem csupán a bevételeket tekintve válnak költségessé, hanem
az olyan, üzleti szempontból értéket képviselô dolgok esetében
is, mint az ügyfelek elégedettsége és márkahûsége” – véleke-
dik Konkoly Thege Szabolcs, a Symantec területi igazgatója. 
„A fogyasztók elvárják, hogy az üzleti alkalmazások egyenletes,



folyamatos teljesítményt nyújtsanak. Ezek a megállapítások
rávilágítanak, hogy proaktív, végponttól végpontig terjedô tel-
jesítménymenedzsment-megoldásokra van szükség. Ilyen pél-
dául a Symantec i
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, amely pontosan meghatározza a fennaka-

dásokat az információforgalomban, javítja az alkalmazások
teljesítményét, valamint növeli az üzleti hatékonyságot.”

Az akadozó online szolgáltatások költségeit meg kell fizetni.
A teljesítményproblémák nem csupán a felhasználók böngé-
szését zavarják meg: akadályozzák a pénzügyi folyamatokat,
csökkentik a felhasználók bizalmát, veszélyeztetik az üzleti
szempontból kritikus tevékenységeket, és aláássák a vállalat
márkaimage-ét. A felhasználók türelmetlenek, és számos más
módon is vesztegethetik az idejüket, mint hogy weboldalak
betöltôdésére vagy tranzakciók befejezésére várakozzanak.

A felmérés szerint az IT-csoportok idejük 24 százalékát az

alkalmazások lassulása által okozott problémák megoldásá-

val töltik

A felmérés megállapította, hogy az IT-csoportok idejük 24
százalékában az üzleti alkalmazások teljesítményének lassu-
lásával foglalkoznak. Összetett üzleti alkalmazási környezet-
ben a késedelmet azok a változások és frissítések okozzák,
amelyek azért történnek, hogy lépést tartsanak a felhasználói
igényekkel. A felhasználók mintegy 71 százaléka panaszkodik
alkalmanként a csökkenô teljesítmény miatt, miközben
online alkalmazásokat használ.

Az IT-szakemberek a felmérés során azt is jelezték, hogy az
alkalmazások hozzáférhetôsége és teljesítménye szoros kap-
csolatban áll az ügyfelek elégedettségével. Az IT-menedzserek
76 százaléka szerint az ismétlôdô késések hatással vannak az
ügyfelek vállalat iránti hûségére.

Az üzleti  alkalmazások teljesítményének lassulása hatással

van az alkalmazottak teljesítményére és hangulatára

Az üzleti felhasználók többsége, mintegy 72 százaléka kis
arányban használ belsô alkalmazásokat, például költségjelentés-
sel, szolgáltatásokkal és utazással kapcsolatos alkalmazásokat. A
tanulmány megállapításaiból az is kiderül, hogy az alkalmazások
lassulása hatással van az alkalmazottak teljesítményére és han-
gulatára. Az üzleti felhasználók 86 százaléka mondta, hogy a fo-
lyamatos lassulások negatívan hatnak a hangulatukra. Továbbá
93 százalékuk azt is jelezte, hogy a teljesítménnyel kapcsolatos
problémák az ô hatékonyságukra is hatást gyakorolnak.

A felhasználók körében végzett felmérés szerint a folyama-

tos késedelmek a fogyasztói hûségre is hatással vannak

A felhasználók hetente mintegy 30 órát töltenek az internet
munka-, illetve üzleti célú használatával. A 200 megkérdezett
93 százaléka vásárol az interneten keresztül. Közülük mintegy
86 százalék jelezte, hogy például a vásárlással, utazással és ban-
ki ügyletekkel kapcsolatos online ügyintézés során tapasztalt

késedelem befolyással van a szolgáltatóba vetett bizalmára.
Háromnegyedük kis vagy jelentôs mértékû bizalomcsökkenést
jelzett, 9 százalékuk pedig teljes mértékben bizalmatlanná vált
a hosszú késedelmek miatt. 18 százalékuk úgy nyilatkozott,
hogy a lassuló online szolgáltatások miatt áttérne a konkuren-
cia szolgáltatásaira, vagy felhagyna a tranzakciókkal.

A Symantec az Applied Research céget bízta meg a 2006 júliu-
si felmérés elvégzésével. A válaszadók között 200 IT-menedzser,
200 végfelhasználó a világ minden részérôl, 1000 szervezet és
200 észak-amerikai felhasználó szerepelt.

A felmérés alátámasztja, hogy nagy szükség van a végpont-

tól végpontig terjedô alkalmazásteljesítmény-menedzs-

mentre

A Symantec az üzleti szervezeteknek azt javasolja, hogy al-
kalmazzanak proaktív, végponttól végpontig terjedô módsze-
reket az alkalmazásteljesítmény-menedzsment során, ame-
lyek segítséget nyújtanak a problémák feltárásában és kijaví-
tásában, mielôtt azok hatással lennének az alkalmazás fel-
használóinak tapasztalataira. A Symantec i
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a szervezetek szá-

mára átfogó teljesítménykezelési eszközöket biztosít, ame-
lyek lehetôvé teszik, hogy az IT-szakemberek proaktív módon
nyomon kövessék, megfigyeljék és észleljék a késéseket a tel-
jes alkalmazási hálózaton keresztül. Hogy a vállalatok fenn-
tartsák infrastruktúrájukat a kritikus adatokhoz való zavarta-
lan hozzáférés hiánya nélkül, az i

3
biztosítja a kritikus fontos-

ságú alkalmazások elérhetôségét, és segít a többszintû IT-
struktúrán belül kezelni a költségeket és az összetettséget.

A Symantec i
3
fontos alkotóeleme a Symantec Data Center

Foundationnek, amely adatvédelmi, tárolás-, szerver- és alkal-
mazásteljesítmény-menedzsmenti megoldások integrált csa-
ládja. A Symantec Data Center Foundation az egyetlen meg-
oldás, amely lehetôvé teszi a nagyvállalatok számára, hogy
egyetlen infrastrukturális szoftverfelületen keresztül egysé-
gesítsék a teljes adatközpontot, ami csökkenti az IT-rendszer
összetettségét, megvédi az információkat és alkalmazásokat,
növeli a kezelhetôséget, illetve a többfelületû tárolás és szer-
verállomány ellenôrzését, valamint csökkenti a mûködési
költségeket.

További információ a www.symantec.com címen található.
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