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1. fejezet - Info-kommunikációs 
technológiák (IKT) jelentősége 

Bevezetés 

Az info-kommunikációs technológiák jelentőségét, szerepét, fejlődését tárgyaló két tananyagelem célja, hogy 

betekintést adjon napjaink információs – kommunikációs – technológia forradalmának alapvető gazdasági, 

társadalmi vonatkozásaiba. Röviden tárgyaljuk a hálózati gazdaság és Internetes társadalom kialakulásának 

folyamatait. A tananyag elsajátítása során igyekszünk az egyes gazdasági és társadalmi jelenségeket kiváltó és 

fenntartó folyamatokra magyarázatot adni, illetve megérteni azok közgazdasági, szociológiai összefüggéseit és 

hatásait. 

1. 1.1. Az IKT fejlődése, szerepe, trendjei 

Bevezetés 

Az IKT technológiafejlődésének és jelenlegi techno-trendjeinek a megismerésén keresztül betekintést nyerünk a 

technológia gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásaira, megismerjük a legfontosabb összefüggéseit és 

ezáltal értékeljük annak súlyát, szerepét a modern társadalomban. 

Tananyagelem célja: Az IKT technológiafejlődésének, történetének és jelenlegi techno-trendjeinek 

megismerése. 

Követelmények: Ismerje az IKT jelentőségét, annak gazdasági és társadalmi hatásait és egyes összefüggéseit! 

1.1. 1.1.1. Az IKT forradalom hatásai 

Az elmúlt évtizedben, vagy mondhatnánk évtizedekben az informatika alapvetően más szerepbe került a 

technológia fejlődésével, mint azt korábban elvárták. A kezdeti támogató, napi működésben, feladatok 

megoldásában ellátott szerepét kinőve belépett ifjúkorába: új célok megvalósításához vált elengedhetetlen 

eszközzé, versenyelőnyök megszerzését tette lehetővé és rengeteg kiegészítő funkcióval tette gazdagabbá a 

mindennapos egyéni humán, szervezeti-gazdasági és társadalmi tevékenységet. 

Az informatikai forradalomnak köszönhetően az üzleti és igazgatási tevékenység feltételeiben, módjában olyan 

szintű minőségi változások indultak el, melyek tényleges korszakváltást jelenthetnek. Egyesek 

paradigmaváltásról (Ohnsorge-Szabó 2005), míg mások új gazdaságról (Török 2003; Bőgel 2000; Dinya–

Domán 2004) beszélnek. A technológiai forradalom következtében az IKT technológiák a gazdaságra gyakorolt 

hatását az 1. ábra szemlélteti: 
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1. ábra: IKT technológiák gazdaságra gyakorolt hatása. Forrás: KPMG (2004) 

A fentieket összefoglalva a korszakváltásként (paradigmaváltásként) ismert jelenség főbb jellemzői az alábbiak: 

• Az információ és a mögöttes tudás alapvető értékké vált. 

• Az üzleti folyamatok globálisakká váltak. 

• Az információ áramlás felgyorsulása következtében az üzleti, és igazgatási folyamatok is drasztikusan 

felgyorsultak. 

• A digitális belső és külső kommunikáció hatékonysága a vállalkozások kulcs-kompetenciájává lépett elő. (pl. 

IBM, Lotus Quickr policy) 

• A gazdálkodó szervezetek hálózatokba szerveződve, ún. klaszterekben versenyeznek egymással (Porter 1998; 

Vajdáné-Kovácsné 2002), ezáltal az egyre inkább duálissá váló gazdaságban a globális vállalatokkal szemben 

erősítik a pozíciójukat. 

1.2. 1.1.2. A konvergencia jelensége 

Konvergencián azt értjük, amikor a digitális és analóg információs technológiák a távközlési, üzleti, 

szórakoztató ipar területén egyre közelebb kerülnek egymáshoz, egyre több funkciójuk válik közössé, 

elmosódnak a korábban jól elkülöníthető határok. Gyakran így is megfogalmazzák: a konvergencia egymástól 

eltérő hálózati platformoknak az a képessége, hogy alapjaiban azonos jellegű szolgáltatásokat képesek átvinni. 

Egyfajta egymáshoz való közeledését jelenti a fogyasztói berendezéseknek: telefon, televízió, személyi 

számítógép. A konvergencia fogalma azt jelenti, hogy az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó 

vállalkozások jelenleg más jellegű hálózatok igénybevételével nyújtott termékeket és szolgáltatásokat is képesek 

előállítani. Erre lehet példa egy telefon szolgáltatást nyújtó vezetékes műsorelosztó vállalat. (NHH 2011) 

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, 

amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez 

értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus 

hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői 

ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat. (Complex 2011) 

Az IKT forradalom a hagyományos média és kommunikációs csatornákat, eszközöket is erősen elkezdte 

beleszorítani a digitalizálás technikai, majd funkcionális konvergenciájába. Vegyük például a televíziózást. 

Kezdetben azért került az üzleti élet fókuszába ez a médiaeszköz, mert többnyire a nappaliban helyezkedik el a 

háztartásokban. Helyzeténél fogva tehát – általában a családi élet központja is a televízió közelében van – képes 

volt megragadni a fogyasztó figyelmét. Ezen eszköz mellé szorosan felzárkózott a PC-n figyelemmel kísért 

Internet, ami a fogyasztói figyelem piacát egyre inkább uralja. A televíziózás elterjedéséhez szükséges 36 év 
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nem hiába telt el: az internetes technológiai forradalom sem tudta központi helyzetéből kimozdítani. Ennek a 

konvergencia korszaknak mégis talán a mobiltelefónia volt talán a legjelentősebb zászlóvivője. A mobil 

technológia diffúziója olyan erőteljes növekedést produkált, amire egyetlen szakember sem tudott előrejelzést 

adni, emiatt fel sem tudtak rá készülni. 

1.3. 1.1.3. Az IKT fejlődési trendjei, kilátásai 

Amikor az IT fejlődéséről beszélünk pontosítani érdemes, hogy miként fogunk a vizsgálódáshoz. Egyik 

megközelítésben egy adott időben (években mérve) tekintjük át a teljesítmény növekedést-fejlődést. De 

beszélhetünk a funkcióban való előrelépésekről, vagy akár az IT fejlődés generálta társadalmi átalakulás 

aspektusából is megragadhatjuk a témát. 

Ha szigorúan technikai szempontból vizsgálódunk, akkor mindenképpen a méret csökkenése, teljesítmény 

növekedése, fogyasztás és egyéb üzemeltetési költségek csökkenése felé mutat a fejlődés iránya. Ebbe sajnos a 

humán erőforrások átszervezése, újra allokálása és elbocsátása is beletartozik. Nem feltétlenül jelenti a 

legkedvezőtlenebb lépést a dolgozók szempontjából, hiszen egy újabb, modernebb rendszert szakképzettebb 

munkaerő képes csak üzemeltetni. Folyamatos tehát a kihívás az újabb technológiai ismeretek megszerzésére, 

tudás elsajátítására, élethosszig való tanulásra. 

Ha kulcsszavakat igyekeznénk keresni, akkor a mobilitás, Internet technológiára alapozott, nyílt forráskódú 

szoftverek és közösségi hálózatok jellemezné leginkább jelenkorunk legújabb törekvéseit a technológia 

szerteágazó területein. 

A következőkben néhány technológiai trendre szeretném felhívni a figyelmet, amelyet jelenleg a terület 

szakértői is említésre méltónak jegyeznek az irodalomban: 

Újgenerációs okostelefonok 

Forrás: IT trendek 2007/2008 

 

2. ábra: Az okostelefon. Forrás: http://nhit-it3.hu 

A mobiltelefonok - funkcióik kibővülésével - olyan kisméretű (zsebben hordható) eszközökké alakulnak át, 

amelyekkel a készülék hagyományos rendeltetése (hívásindítás, hívásfogadás, SMS-küldés, stb.) mellett 

korábban csak számítógéppel megvalósítható alkalmazásokat lehet végrehajtani. 

Webes alkalmazások 

2007 egyik legfontosabb jelensége a webes alkalmazások gyors terjedése és a hozzájuk kapcsolódó üzleti 

modellek megszilárdulása volt. Ebből a szempontból a webes office alkalmazások (szöveg-, prezentációs 

szerkesztők, táblázatkezelők), mint például a Google Docs és a Zoho sikere tekinthető az év legjelentősebb 

fejleményének. 

Web 2.0 jelenség 

http://nhit-it3.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6009%3Ait3-3-18-1&catid=88%3Avezercikk&Itemid=985&lang=hu
http://nhit-it3.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6009%3Ait3-3-18-1&catid=88%3Avezercikk&Itemid=985&lang=hu
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A Web 2.0 jelenség arról szól, hogy a webes passzív látogatókat és olvasókat aktív résztvevőkké alakítja át, akik 

így nagyban hozzájárulnak az adott weboldal értékének növeléséhez (Nemeslaki et al. 2008). A Web 2.0 tehát a 

felhasználó által aktívan menedzselt tartalomszolgáltatások, webes alkalmazások összességét jelenti. Szülőatyja 

Tim O'Reilly, az O'Reilly a 2004-es konferenciasorozatán irányította rá a figyelmet a Web 2.0 jelenségre. A 

szakmai on-line fórumok voltak a Web 2.0 előfutárai, ahol a többi felhasználóval való együttműködés 

létrehozott egy újfajta kultúrát. A Web 2.0 koncepciója tehát a közösségnek ezt a fajta kohéziós erejét használja 

ki és alkalmazza az egész interneten. Erőssége, hogy bármilyen internetes kapcsolatról elérhető, nem függ a 

saját számítógépes szoftvereinktől, kulcsfogalmai ezek lehetnének: webes tartalmi keretszolgáltatás, közösség, 

aktív tartalom menedzsment, kommunikációs csatornában való részvétel. A blog, a képmegosztó (Flickr), 

közösségi/ismertségi kapcsolati hálók (iWiW, Facebook, myVIP, Twitter), közösségi híroldalak (Digg) ilyen 

szolgáltatásnak tekinthetőek. 

Közösségi hálózatok 

A közösségi hálózatok (MySpace, Facebook, iWiW, stb.) fejlődése markánsan rányomta bélyegét az utóbbi 

esztendők világhálós kommunikációjára. A 2007-es év egy másik tanulsága, hogy a közösségi hálózatépítés 

(social networking) nemcsak az egyéni felhasználók, hanem a vállalatok - és nem utolsósorban az internetes 

hirdetőipar - szintjén is egyre fontosabb tényezővé válik. 

1.4. 1.1.4. Összefoglalás 

Az informatika, pontosabban info-kommunikációs technológia az elvárásoktól eltérően más szerepbe került, 

mint azt korábban elvárták. Meghatározó elemévé vált a vállalati, egyéni, közösségi életünk mindennapjaiban. A 

támogató, feladat könnyítő szerepéből továbblépett: stratégiai vállalati célok megvalósításához vált 

elengedhetetlen eszközzé. Versenyelőnyök megszerzését tette lehetővé és számos gazdasági, humán, szociális 

funkcióval tette gazdagabbá a mindennapos tevékenységet. 

2. 1.2. A hálózati gazdaság és társadalom ismérvei, 
hatásai, jelentősége 

Bevezetés 

A hálózati gazdaság és társadalom ismérvei, hatásai, jelentősége egyre több olyan kérdést vet fel, amely 

közvetlenül érintik a gazdasági élet szereplőit. Jelen fejezet a hálózatosodás jelenségét, annak egyes gazdasági 

szociológiai vonatkozásait segít megérteni. 

Tananyagelem célja: A hálózati gazdaság közgazdasági, szociológiai aspektusainak és összefüggéseinek 

megismerése. 

Követelmények: Ismerje a hálózatosodás gazdasági, társadalmi összefüggéseit, mozgatórugóit, hatásait! 

2.1. 1.2.1. A hálózati gazdaság elméleti koncepciói, vizsgálódási 
aspektusai 

A hálózati gazdaság (új gazdaság, new economy) elméleti áttekintéséhez többféle nézőpontból közelíthetjük 

meg a témát. Ezeket a nézőpontokat, vizsgálódási koncepciókat szemléletesen Nemeslaki (2004) könyvében 

találhatjuk összefoglalva, amelyeket Czakó (2003) alapján a következőképpen sorolja fel: 

• Intézményelméleti nézőpont 

• Gazdaságelméleti nézőpont 

• Infrastrukturális nézőpont 

• Gazdaság-szociológiai és kapcsolatháló elemző nézőpont 

• Vállalat-gazdaságtani nézőpont 

Az intézményelméleti aspektus a technológia környezet gazdaságot és társadalmat átalakító, befolyásoló hatása 

felől közelít. 
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A gazdaságelméleti megközelítés a piaci szereplők gondolkodását, döntéseinek mozgatóit igyekszik feltárni, 

milyen érdekek mentén cselekednek, működnek együtt egymással. Az elmélet kitér az IKT, a kormányzati 

politika, a vállalati tudás felértékelődés, az értékteremtés, tervezés és stratégia kérdéseire. 

Az infrastrukturális nézőpont a digitális technológiák felől koncepcionálja az új gazdaság vállalati szintű 

megjelenését. Technológiai transzfer, innováció, integrált vállalatirányítási rendszerek alkalmazása, elektronikus 

levelezés, kereskedelem, ügyviteli alkalmazások, információ- és tudásmenedzsment. 

A gazdaságszociológiai vagy kapcsolati háló elemzési dimenzió a gazdaságilag racionális döntéshozó és a 

személyes társadalmi kapcsolataiba való beágyazódottságának együttes hatását mutatja be. Vagyis, hogyan 

viselkedik a vezető az üzleti kapcsolataiban, hogyan szerzi meg és továbbítja a döntéshez szükséges 

információit, milyen területeken adaptálja a modern technológiákat. 

A vállalat-gazdaságtani megközelítés a hálózati gazdasági értelmezésben tárja elénk a belső elektronikus 

alkalmazások, e-kereskedelem üzleti modelljeit. Azaz, hogyan építsék fel a vállalatok saját elektronikus 

stratégiájukat, milyen értékteremtő, hatékonyság és termelékenységnövelő módszereket alkalmazzanak. Ez 

alapján hogyan tudják a hagyományos brick-and-mortar alapú működésüket kevert, a click-and-mortar típusúvá 

transzformálni, vagy éppen tisztán on-line tevékenységet kiépíteni. 

2.2. 1.2.2. A hálózat 

A hálózatok a körülöttünk lévő, szorosan összefüggő világ egy új arcát mutatják be (3. ábra). A hálózatok 

tanulmányozása során a legkülönfélébb tudományágak tudósai jelzik, hogy a hálózat felépítésének, 

komplexitásnak szigorú szerkezete van. 

 

3. ábra: Az Internet – a csomópontok és kapcsolatok kétféle képe. Forrás: Barabási és munkatársai 1999, 

Mindentudás Egyeteme 

A hálózatok tudománya tradicionálisan a matematika, és azon belül a gráfelmélet része volt. A gráf a 

matematikai leírása minden hálónak: az ismeretségi hálót a legkönnyebben egy gráfként lehet leírni, ahol az 

egyének a gráf (háló) csúcspontjai, és személyes „drótok” kötik össze azokat, akik ismerik egymást. Az 

Interneten összekötött számítógépek, cégek és vevők mind példák gráfokra. Magyar matematikusok, Erdős Pál 

és Rényi Alfréd tette meg az első jelentős lépést ennek a tanulmányozására, azonban a véletlenszerűséget tették 

meg a hálózat kialakulási elvének. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a valódi hálózat mégsem 

véletlenszerű a kialakulását tekintve (Barabási 2005). 
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A világháló feltérképezésére Barabásiék 1998-ban egy feltérképező szoftvert, robotot használtak. Az így 

feltérképezett hálózatnak volt sok, kevés linkkel rendelkező csomópontja és néhány középpontja, amelyekhez 

rendkívül nagy számú link tartozott. A csomópontok kapcsolatainak számának elemzéséből kiderült, hogy 

gyakoriságai megfeleltek a hatványfüggvény matematikájának. A hálózat egyes tagjai között nem volt egyetlen 

olyan csomópont sem, amire az összes csomópont hasonlít. Mivel nincs a hálózatban belső skála, ezért 

skálafüggetlen hálózatként hívjuk. Minden skálafüggetlen hálózatban lesz néhány nagy középpont, amelyik 

alapvető jelentőségű. 

2.3. 1.2.3. A hálózat növekedési törvényszerűségei 

Barabási és Albert Réka 1999-ben Albert Rékával közösen fedezték fel a valódi hálózatok fejlődésének két 

alapvető tényezőjét: a növekedést és a népszerűségi kapcsolódást. Minden hálózat egy kis magból indul és új 

csomópontok hozzáadásával bővül, amellyel aztán vagy másik hálózatokhoz kapcsolódik, vagy részlegesen 

elszigetelődhet. Amikor ezek az új csomópontok – képzeljünk mondjuk Facebook felhasználó tinédzsereket 

ezekbe a pontokba- arról döntenek, hogy hová kapcsolódjanak, előnyben részesítik azokat a csomópontokat 

(sztárok, celebek, társaságban kedvelt személyek), amelyek eleve több huzallal (kapcsolati szál) rendelkeznek. 

Az így elképzelt új modell a növekedés és a népszerűségi kapcsolódás révén vezet egy egyszerű algoritmushoz, 

amely két szabályt határoz meg: 

1. Növekedés: adott időközönként egy új csomópontot adunk a hálózathoz. (ebben az a hangsúlyos, hogy a 

hálózatok csomópontonként épülnek fel.) 

2. Népszerűségi kapcsolódás: Annak a valószínűsége, hogy az új csomópont a már meglévők közül egy adott 

csomópontot válasszon, arányos azzal, hogy hány kapcsolattal már rendelkezik az adott csomópont. A 

népszerűbb (sok kapcsolatos) csomópontokhoz való csatlakozásnak a valószínűsége nagyobb, mint a kevésbé 

népszerűhöz való csatlakozásé (Barabási 2005). 

2.4. 1.2.4. Hálózati externáliák, növekvő volumen törvénye 

A gazdasági és társadalmi élet szereplőinek érdeke lesz egy jól működő hálózathoz való tartozás (pl. mobil 

kommunikáció), ezzel bizonyítva a hálózati infrastruktúra gazdaság és társadalom ösztönző hatása. Így egyre 

nagyobb hálózatok jönnek létre, amely egy ideig ugyan magas vevőköltséggel jár a vállalatok számára, azonban 

egy kritikus tömeg elérése után más szinte fillérekből növelhető, ugyanakkor extraprofitot realizáló 

tevékenységet eredményez. 

A hálózati gazdaság erősségét Bob Metcalfe vezette le először bebizonyítva azt, hogy a hálózat attól értékes, 

hogy az egyes hálózati elemek, számukkal négyzetes kapcsolatban álló további kapcsolatot tudnak létesíteni. Ez 

azt jelenti, hogy ha egy újabb taggal bővül egy hálózat, akkor nem csupán ezzel az egy taggal, hanem az általa 

létesíthető összes kapcsolattal nő a hálózat értéke. Felismerte, hogy miután egy kritikus tömeget elér a hálózat, 

ezután már képes eltartani önmagát, rentábilissá válik. A hálózat értékelésére kifejlesztett egy matematikai 

formulát is, amelyben a hálózat értéke a kapcsolódó elemek számának négyzetével arányos (Bőgel 2000). 

Amikor tehát hálózati gazdaságról beszélünk, akkor lényegében a Metcalfe törvény alapján működő, személyes 

és szervezeti/vállalati/intézményi kapcsolatrendszerről van szó, amelyek versenyeznek egymással. Török (2004) 

szerint a hálózati gazdaság fejlettségének, a szereplők versenyképességének elsősorban a hálózat léte, s nem az 

egyes elemeknek a minősége, értéke befolyásolja leginkább. Napjainkban egy vállalat terjeszkedve nem csupán 

piacokat vesz meg, hanem értékes hálózatokat vásárol fel, ez lett a vállalati növekedés egyik legfőbb 

prioritása. Ilyen volt pl. az iwiw T-on-line általi megvásárlása 2006-ban. 

2.5. 1.2.5. Az információs társadalom 

Az információs társadalom olyan irányú változások megjelölését hangsúlyozza, melyek az információs 

eszközök forradalmával szoros kapcsolatban jöttek létre. Mindezek a technikai változások tehát szoros 

összefüggésben állnak számos, kulturális, társadalmi változással, amelynek komplex végeredményét nevezzük 

„információs társadalom”-nak. Csorba (1999) írásában Manuel Castells munkái alapján - Castells a 

hálózatosodó társadalom felemelkedése (1996), az identitás keresése ebben az új paradigmában (1997), ill. a 

közelgő ezredforduló kapcsán készült információs jelentése (1998) – közelíti meg az információs társadalom 

szemléleteket. Döntő momentumnak ítélte meg a hálózatba szerveződést (“Network Society”), amelyet úgy 

tekintett, mint a társadalom minden szegmensére kiható tényezőt. 
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2.6. 1.2.6. Globalizációs hatások, nemzetköziesedés 

Világossá vált, hogy az információs forradalom, az új gazdasági folyamatokkal egyetemben nem 

elválaszthatóak a globalitástól. Az 1970-es évek elejétől beszélhetünk az új gazdaságról. Ennek a gazdaságnak 

a legfőbb jellemzője, hogy egyszerre információs gazdaság/társadalom és globális. Ezt Manuel Castells 

(1996) is hasonlóképpen fogalmazza meg: „az új gazdaság elsősorban információs, mert a szereplői 

versenyképessége, így profitabilitása nagyban függ attól, hogy mennyire képesek a tudásalapú gazdaságban 

hatékonyan információt és tudást létrehozni, kezelni és alkalmazni.”. A gazdaságot pedig azért tekinthetjük 

globálisnak, mert a fő termelési, fogyasztási, közszolgáltatási tevékenységei és javai, akárcsak a legfontosabb 

erőforrásai és szervezői globális szinten szerveződnek. Az előretörő gazdasági-társadalmi folyamatok pedig egy 

olyan hálózatban zajlanak, amelyet az 1970-es években induló információs-technológiai forradalom tette 

lehetővé. 

2.7. 1.2.7. Összefoglalás 

Az IKT forradalom meghatározó hatást fejtett ki az üzleti informatikai kultúra színvonalára, on-line üzleti és 

társadalmi szerveződések jöttek létre, új paradigma jött létre, kialakítva annak sajátos szocio-ökonómiai 

szemléletét. Forradalmi áttörést elsőrendűen az IKT közvetítette intellektuális tőkén keresztül globálissá vált 

tudás és a maga után húzott információs „csóva” eredményezte. A hagyományos, kollektív viselkedési 

szabályok és szerepek fokozatosan átalakulnak. Megnő a társadalmi kreativitás szerepe, felértékelődnek azok a 

nem-tradicionális megoldások, melyek a változó világban való eligazodást, érvényesülést segítik. 
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2. fejezet - A hálózati gazdaság és 
társadalom elmélete és koncepciója 

Az IKT forradalom számos hasznosítható eredményt is felhalmozott a gazdasági szereplők számára. A 

szervezetek ezen keresztül új tartalommal, gazdasági értékkel töltődnek fel, egyre inkább egyéni és szervezeti 

tudástőkéjüknek minőségével, mennyiségével lesznek mérhetőek, értékelhetőek. Közösségi hálózatok 

jelentősége 

1. 2.1. Információ, kommunikáció és tudás 
hármasának szerepe a társadalomban 

A hálózati gazdaság és a társadalom a technológia révén szoros együttműködésben állnak. Ebben jelentős 

szerepet kap az információ, kommunikáció és tudás ezek egyes szervezeti, társadalmi felhasználása, hatása. 

Bemutatásra kerülnek a digitális információk kezelésének, hatékony felhasználásának és a tudás 

menedzsmentjének formái, amelyek egyben az információ és kommunikáció szervezeti munkát segítő on-line 

eszközei. 

Tananyagelem célja: Az info-kommunikáció és tudásmenedzsment alkalmazásának megismerése. 

Követelmények: Ismerje a tudás menedzsmentjének módszereit, az információ és kommunikáció online 

eszközeit! 

1.1. 2.1.1. Hálózati gazdaság és társadalom 

A hálózati gazdaság és társadalom elméleti áttekintéséhez és koncepciója megértéséhez a gazdaságelméleti 

megközelítést alkalmazzuk. Ebben a piaci szereplők gondolkodását, az IKT eszközök használatát igyekszünk 

megismerni. Ebben helyet kap a vállalati tudás felértékelődése, az információ értékteremtése. 

Akkor beszélhetünk hálózati gazdaságról, ha bizonyos ellátottság, vagy sűrűség illetve egyéb gazdasági 

szerkezeti összetevő megüti a kívánt szintet. A fogyasztók egyre inkább alkalmazzák a mobil, vezetékes 

kommunikáció, tartalomszolgáltatás területein kialakult verseny, számukra hasznosítható lehetőségeit. A 

hálózati társadalom kiépülésében élen járnak az önszerveződő on-line közösségek, a kormányzati, közigazgatási 

szféra szereplői, a tudatos, öntevékeny polgárok civil tevékenységei. A hagyományos társadalmi kollektív 

viselkedési szabályok és szerepek fokozatosan átalakulnak. Megnő az on-line és mobil társadalmi kreativitás 

szerepe, felértékelődnek azok a nem hagyományos (off-line) megoldások. 

Szinte mindenütt a tudásgazdaságról, tudásalapú társadalmakról szokás beszélni. Nem véletlenül tekinti 

kulcstényezőnek az oktatás, képzés tevékenységét a modern világ. Az oktatás és a képzés képes a kivételes 

tudások által tört réseken át bevonni a tehetséges, tanulni, tudást megszerezni törekvő embereket a mindennapi 

munkákba. Ebben az egyén személyi hálózatában rejlő tudás és annak kiaknázásának előnyei kulcsfontosságú 

jelentőséggel bírhatnak (4. ábra). A tudás képessé tesz rugalmasan, ultragyorsan alkalmazkodni gazdasági-

társadalmi környezetnek, megfelelni a kihívásoknak (tudásalapú gazdaság). A szervezetek felismerték, hogy a 

gondolkodás átformálásával, a tudás magjainak elszórásával és aktív terjesztésével, tréningezéssel lehet 

versenyképessé válni. Hangsúlyt fektetnek arra, hogy a munkavállaló képes legyen önálló tudásalkalmazásra, 

önfejlesztésre. Az ilyen tudást egyre differenciáltabban hajlandóak megfizetni, hiszen egy-egy fejlesztés akár 

évekre ható hasznot hoz a szervezetnek. 
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4. ábra: Személyi hálózat. Forrás: http://www.crescendo.hu/2008/9/28/4-netokracia-toerteneti-hatter 

1.2. 2.1.2. Információ, kommunikáció, tudás 

A tudás felértékelődéséről gyakran hallunk, ugyanakkor számos jelenség bizonyítja a tudás elavulásának, 

értékvesztésének tényét. Hamar elavulnak frissen szerzett ismeretek és annak alkalmazásából nyert tudás is 

rövid távon leértékelődik. A technológiai nyomás következtében megnőhet a tudásalapú tevékenységek 

jelentősége, ebben két trend figyelhető meg: 

• nő a tudás elavulásának üteme, mert a technológiai fejlesztések foglalkozási köröket, vagy szakmákat 

tesznek feleslegessé, illetve ezzel egyidejűleg újabbakra támasztanak igényt vagy éppen hoznak létre, 

• növekszik a tudásból eredő, hozzáadott értéket teremtő tudásintenzív technológiák aránya. 

Az emberi erőforrás gazdálkodás, menedzsment területén több helyen is kifejtik az előbbi hatások, amelyek 

közül néhányat említünk meg: 

• újabb munkavégzési rendre ható változások jelentek meg: távmunka, e-learning, 

• a gyors technológiai fejlesztések miatt az egyének és szervezetek képzési igénye folyamatos és jelentősége 

növekszik, 

• az IKT területen dolgozó munkavállalók létszáma és munkájuk jelentősége egyaránt nő, személyükben 

megjelent a rugalmasságra és karrierre igényesebb réteg. 

Ez a tendencia kettős kihívást jelent a szakemberek felé. Egyfelől hatékonyabb, pontosabb, gyorsabb 

munkavégzés válik tömegessé, ugyanakkor erősödik az elszemélytelenedés hatása, szinte majdnem minden 

területen már a technológia kezdi átvenni az embertől a hagyományos munkavállalói szerepeket. 

Ahogy azt Groove a komplementer üzletágak jelentőségének felismerését illetően említi, a tudásiparnak is 

analóg módon van egy „komplementer” iparága, mondhatni édestestvére: a technológiaipar. A tudás 

felértékelődése két tényezőtől függ: az információ (vagy tudás) elérhetősége és az időbenisége. Az elérhetőség 

a hely, a gyorsaság pedig az időbeniség dimenziói, vizsgálati mértékegységei. Ha egy bizonyos tudást egy 

adekvát technológián keresztül megfelelően gyors elérhetőséggel ruházunk fel, felértékelődik. 

http://www.crescendo.hu/2008/9/28/4-netokracia-toerteneti-hatter
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1.3. 2.1.3. Tudásmenedzsment, információ és kommunikáció on-
line eszközei 

Amikor on-line információs és kommunikációs eszközökről beszélünk, akkor mindig digitális tartalmak 

(szöveg, kép, hang, videó stb.) közléséről, felhasználásáról, elemzéséről, tárolásáról van szó. Ennek alapvető 

eszközei a szervezeti intranet, az Internet, integrált vállalati információs rendszerek (VIR, ERP, CRM), 

csoportmunka támogató, vagy akár fejlett tudásmenedzsment rendszerek. Ilyen összetett rendszerek tervezésére, 

alkalmazására igény van. Az információ túlterheltség vállalati és egyéni probléma egyaránt. Különösen az 

információs és tudás intenzív feladatok igénylik nagymértékben a releváns információk időbeni elérhetőségét. 

Ezek a folyamatok mind a vállalati tudástőke gyarapítása érdekében kerültek előtérbe, amely a következő három 

elemből tevődik össze: piaci kapcsolatok tőkéje (társadalmi tőke), strukturális tőke és emberi tőke. A tudástőke 

hatékony kiaknázására leginkább a különféle tudás strukturáló szoftverek, alkalmazások alkalmasak leginkább. 

A tudásmenedzsmentet általában szervezeti szinten értelmezhetjük, mint a szervezet tudástőke növelését célzó 

törekvések összességét. Broadbent, M. (1998) szerint a tudásmenedzsment olyan céltudatos vezetési folyamatot 

jelent, amelynek során a cég üzleti céljainak érdekében hasznosítják a munkatársak személyes és kontextuális 

(szöveg-összefüggésekben rejlő) tudását. Ennek megfelelően a tudásmenedzsment rendszerek, illetve ezek 

alapjául szolgáló tartalommenedzsment rendszerek is a szervezeti tudástőke növelésének, rendszerezések 

eszközei (Murányi, A. 2007). 

A tudásmenedzsment rendszer egyes eszközei lehetnek tartalommenedzsment, dokumentumkezelő, 

kommunikációs vagy csoportmunka-szoftverek (Pl. Google Calendar, Novell Groupwise), különféle 

döntéstámogató és vezetői információs rendszerek (ERP). 

A tartalomkezelő rendszer olyan szoftver, amely nem strukturált információk (például egy dokumentum több 

felhasználó általi) elkészítését, kezelését, és tárolását segíti és képes arra, hogy a tartalmakat rendezetten, 

meghatározott struktúrában jelenítse meg. 

Azokat a tartalomkezelő rendszereket, amelyek a dokumentum megváltoztatását jóval kötöttebb szabályok 

alapján engedélyezik, dokumentumkezelő rendszereknek nevezzük. Murányi András (2000) szerint 

"tartalommenedzsment", ahogyan az informatikusok emlegetik, dokumentumkezelő, kommunikációs, és 

csoportmunka komponensek integrált együttese. 

1.4. 2.1.4. Összefoglalás 

Az információ, kommunikáció és a tudás hármasának előtérbe kerülését tapasztaljuk. A tudás által létrehozott 

információ válhatott a termelés folyamatává és végtermékévé egyaránt, méghozzá globális szinten. Gyorsul 

tudástranszfer, amelyek a tudás hatékonyabb felhasználását feltételezik. Az egyéni és vállalati szintű tudás 

gyarapításához szükség van az információáradatból gyorsan, pontosan a számunkra releváns információk 

egyszerű eszközökkel történő kiszűrésére. Az információs és tudás intenzív feladatok megkövetelik a pontos 

információk gyors elérhetőségét, azok kontextualitásában lévő tudás kinyerését, szervezeti alkalmazását. Ezekre 

szolgálnak a tudás strukturáló szoftverek, amelyek különféle technikákkal, adatok manipulációjával, 

kategorizálásokkal, szemantikai eszközökkel teszik hatékonyabbá tenni az információ felhasználását. 

2. 2.2. Közösségi hálózatok jelentősége 

Bevezetés 

Közösségi hálózatok jelentőségét, abban való szerepvállalásokat és azok társadalmi gazdasági összefüggéseit 

tárgyaljuk. Áttekintést nyerhetünk azokról a tevékenységekről, szerepvállalásokról amelyeket a hálózat tagjai 

tudatosan, a közösség és egyéni céljaik érdekében végeznek. 

Tananyagelem célja: Közösségi hálózatok kialakulásának, munka világával kapcsolatos összefüggéseinek a 

megismerése (pl. távmunka, csoporttámogatás). 

Követelmények: Legyen képes a közösségi hálózatokban való szerepvállalásra, abban való eligazodásra, annak 

gazdasági, társadalmi előnyeinek kihasználására. 
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2.1. 2.2.1. A gazdasági élet egyes gazdasági, szociológiai 
kérdései 

A gazdasági cselekvés társadalmilag meghatározott, ennélfogva a gazdasági intézmények társadalmilag 

megformáltak. A túlszocializáltságra, vagy alulszocializáltságra hivatkozó elméletek abból indulnak ki, hogy a 

gazdasági szereplők atomizáltak, egysíkúan az önérdeküket követik, azaz nem hatnak rájuk a társadalmi 

kapcsolatok. Mivel az egyes csoportok, azokat alkotó egyének nem elkülönülő, hanem szervesen integrálódó 

részeivé váltak az IKT technológián keresztül épülő társadalomnak is, cselekvésük ennek megfelelően 

valamilyen mintát követ, sajátos intézményi formának megfelelően alakul: beágyazottságot mutat. Ez alatt azt 

érjük, hogy a gazdasági cselekvést, vállalkozásokat, eredményeket befolyásolják a szereplők személyes 

kapcsolatai és a kapcsolatháló egészének a szerkezete. 

A hálózati gazdasági-társadalmi jelenségeket vizsgáló gazdaságszociológiai és kapcsolati hálózat elmélet szerint 

az IKT forradalom hozta társadalmi gazdasági változásoknak olyan értékképző, fogyasztási és kognitív elemei 

vannak, amik társadalmi hálózatokban zajlanak és áramlását és annak törvényszerűségeit nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. Hasonlóképpen az IKT innovációhoz, a hálózati gazdaság építkezése sem „légüres” térben valósul 

meg, hanem adott társadalmi – kulturális közegben, ahol az üzleti magatartást, felkészültséget komoly 

mértékben befolyásolják a történetileg meghatározott kulturális kontextusok, habitusok (Kulcsár-Brown 2005; 

Kulcsár-Domokos 2005; Tsuneo 2006). 

Az Internet gazdasági alkalmazása iránt megnyilvánuló lelkesedést valamelyest hűtheti az is – amire a hazai és 

külföldi tapasztalatok is utalnak -, hogy az Internet (gazdasági) alkalmazása egyszerre hat a társadalmi - 

gazdasági egyenlőtlenségek erősödése és az egyenlőtlenségek mérséklése irányába, csak éppen más–más 

területeken (Di Maggio et al. 2001; Hohl 2004). 

Az intézményi közgazdaságtan szerint a politikai társadalmi, jogi tényezőkből eredő viselkedést helyesebb 

racionális, önérdekeit követő egyének cselekvésének eredményeként értelmezni. Max Weber definíciója 

alapján: „az egyének az általuk megállapított szükségleteik kielégítésére irányuló cselekvésben élnek, melyeket 

a szűkösség határol be (1921/1968: 339)” A fejlődéselméleti irodalomban a vállalati fejlődések korlátja épp 

maga a gazdasági cselekvések rokoni, baráti szálakba való beágyazottsága. Erre különösen figyelemmel kell 

lennünk, hiszen a hazai társadalom éppen ilyen beágyazottsági jelenségeket mutat, amelyeket még nem tudni, 

milyen irányban befolyásol az on-line társadalmi fejlődés. Elképzelhető annak megerősítése, de a trendek 

inkább az ellenkező irányban hatnak, azaz gyengülés várható a kapcsolati „röghözkötöttségben”. 

2.2. 2.2.2. A társadalmi tőke 

Világszerte megfigyelhető jelenség, hogy az emberek tömegméretekben képesek és akarnak on-line 

kapcsolataikon keresztül részt venni a gazdasági társadalmi folyamatokban. Ez a tömeges együttműködés mára 

jelentősen átformálta a termelés, értékesítés folyamatainak koncepcióját. Új szolgáltatások és termékek 

megjelenéséhez már egészen biztosan fel kell ma használni az on-line együttműködések által teremett közösségi 

tőkét, más szóval társadalmi tőkét. Resnick (2002) szerint jelentős mennyiségű társadalmi tőkét képesek 

generálni az új kommunikációs eszközök. Ezzel együtt kicsit kibővíti az előbbieket és társadalmi-technikai 

tőkéről beszél, amely megfelelő keretet nyújthat a technológia-közvetítette társadalmi viszonyok méréséhez és 

értelmezéséhez (Molnár 2003). Ez a társadalmi tőke megmutatja az egyének közötti kapcsolatok minőségét: a 

reciprocitás közösen kialakított normáit, a bizalom és megbízhatóság mértékét (Molnár 2003). 

Az egyén tehát ezeken a hálózatokon, kapcsolati hálókon keresztül tudatosan kapcsolódik be a közös 

tevékenységekbe. Maga a társadalmi tőke kétféle tőkeformának az együttélését rajzolja elénk. Egyfelől az egyén 

erős, kötés típusú, közvetlen kapcsolatait, másfelől pedig a gyenge, ún. híd típusú kapcsolatokat (5.sz. ábra). A 

kötés jellegű kapcsolatok a tagok egyéniségét, az egyénre szabott exkluzivitást képviselik, amely a közösség 

kialakításakor leginkább az identitást megjelenítő csoportokat hozza létre. Ez kedvez leginkább a reciprocitás, 

szolidaritás közösségi fenntartásának, megvalósításának. Ezek e hálózatok a legértékesebbek az egyének 

számára, ez az ő saját kis világuk, ami közös értékek szerint leginkább maguknak hoznak létre. 
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5. ábra: Erős (kötés) és gyenge (híd) típusú kapcsolatok hálózata. Forrás:http://piackutatas.blog.hu 

Az előzőekkel szemben a híd jellegű tőkeforma szélesebb körben való mozgást, közösségépítést képvisel. A 

tágabbra vett reciprocitás, lazább identitás olyan gyenge kötéseket hoz létre, amelyek leginkább a 

munkahelykeresés, megbízható információ szerzés alkalmával válik hasznossá. Ezzel a tőkeformával az 

egyének a tőlük távol lévő társadalmi csoportok, közösségek tagjaival teremtenek stabil viszonyt. A kérdés nem 

az, hogy melyik a jobb vagy rosszabb az on-line közösségek létrehozása, fenntartása tekintetében, hanem, hogy 

milyen arányban vannak jelen globálisan. A tendencia az, hogy az ilyen együttműködő közösségek egyre inkább 

a gyengébb kötésű, híd típusú tőkeépítések trendjét látszanak előrevetíteni, azaz csökken a szoros exkluzivitás, 

növekszik az átmeneti, informális szintű kapcsolatépítés súlya. 

Wellman és szerzőtársai (2002) a következőképpen látták Putnam (2000) társadalmi tőkéről alkotott elméletét: 

1. a hálózati tőke: olyan baráti, szomszédi, munkatársi, stb. interakciók tartoznak ide, amelyek érzelmi, fizikai 

támogatást, segítséget tudnak nyújtani, 2. a részvételi tőke: amely a politikai és önkéntes szervezetekben való 

involváltságot, az önkéntes részvétel képességét, hajlandóságát fejezi ki. Az Internet használata, ezzel együtt az 

on-line közösségek építése tehát kiegészíti a hálózati tőkét, növeli a részvételi tőkét és a régi Internet 

használóknál elősegítheti a közösségi elkötelezettséget. Wellmanék szerint „az Internet növeli a személyek 

közötti kapcsolattartást és új lehetőséget biztosít a közösségi elkötelezettségnek”. Ez teljesen leírja a mai on-line 

közösségek létrejöttének mozgatórugóit: 

• része vagyok-e a társadalmi kapcsolatoknak, 

• mennyire vagyok ebben aktív résztvevő és mit teszek benne. 

Az Interneten keresztül létrejövő hálózati szerveződések tovább erősítik a már meglévő offline kapcsolatokat, 

teljesen azok kifejlődéséhez, tartós megmaradásához járulnak hozzá. Ezáltal tehát az egyének társadalmi 

tőkéjének kiterjesztését, a munka világába való bekapcsolódását, hatékony szerepvállalását segíti elő. Jelenleg 

nem ismert ennél hatékonyabb erőforrás, mint amikor az egyének csoportokba szerveződve nem szórakozásra, 

öncélú kapcsolatépítésre, hanem egymást segítő módon, ténylegesen hasznot hozó tevékenységekben vesznek 

részt szigorú közösségi normák tiszteletben tartása mellett. 

2.3. 2.2.3. A Web 2.0 jelenség, csoportmunka, távmunka 

http://piackutatas.blog.hu/??placeValuesBeforeTB_=savedValues&TB_iframe=true&height=600&width=990
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Ha van egy számítógép és internetkapcsolat, akkor már csak egy ötletszikra és egy csepp kreativitás kell és az 

így tevékenykedő ember máris, az erős társadalmi tevékenység mellett gazdasági szereplővé is válhat egyben. 

Az ilyen együttműködésekre alapuló, aktív részvételt megkövetelő webes életvitelt nevezhetjük a web második 

kiadásának, a Web 2.0-nak (Tapscott, D. 2007). Már nemcsak egy vállalati honlap jelenti az Interneten 

megjelenő aktív életet. Sokkal inkább az, hogy mi magunk a fogyasztói legyünk alkotói, aktív felhasználói 

annak a virtuálisvilágnak, amelyben tudatosan szerepet akarunk vállalni (6.sz. ábra). Ebben a második világban 

szeretnénk élni, dolgozni (pl. távmunka) és akár úgy együtt tevékenykedni, hogy annak a közös haszna az 

általunk fenntartott on-line közösség gyarapodást segítse elő. A Web 2.0 lényege tehát nem a klikkelés és 

információszerzés, hanem a közösségek létrehozása, fenntartása, a csoportmunka, azok közötti 

együttműködések megvalósítása. A hagyományos, mondhatni eredeti Internet felfogás, paradigma fölé tehát 

felnőtt egy újabb réteg, egy újabb dimenziója a hálózatépítésnek: a közösségi hálózatok IKT-re építése, 

technológiával való megtámogatása, sőt akár fenntartása, vagy leépítése. Nagyon vékonnyá vált tehát a határ a 

valódi kapcsolati hálózatok és a virtuális hálózatok között. Mint ahogy a fizikai távolság is meglehetősen kicsi a 

mobiltelefon és a testünk között. 

 

6. ábra: A web 2.0 társadalmi jelenség. Forrás:http://www.social-media-optimizations.com 

A távmunka is az on-line kommunikáció hatékonyságának révén került egyre jelentősebb szerepbe. Ez egy 

olyan speciális munkavégzési forma, ami egy térben és időben atipikusan foglalkozatott munkavállalóval jön 

létre. A vállalaton kívüli helyen, önállóan és rendszeresen, a munkáltatóval elektronikus úton fenntartott 

kapcsolatban végzi a munkáját. Ennek többek között előnye lehet a hatékonyság növelése, a rugalmasság. Az is 

alapot ad ennek a tevékenységnek, hogy a munka jelentős része ma már információfeldolgozásból áll. A 

munkáltatók pedig már régóta több vállalati tevékenységet is kiszerveznek, tehát nem idegen a gyakorlattól a 

nem helyben foglalkoztatott alkalmazott. Kiváltó okai lehetnek még a közlekedés nagyvárosi nehézségei, a 

munkaidő kiesések minimalizálása (főleg nőknél) és jelentős állandó költség megtakarítás a munkáltatónál. A 

sok pozitív hatás mellett több negatív tényezője is lehet, mint pl. a magánélet és munka összemosása, az 

önkizsákmányolás erősödése. 

2.4. 2.2.4. A közösségi hálózatok jelentősége, kihívásai 

A Eric Schmidt, a Google elnök vezérigazgatója szerint a 40-50 éves korosztályban az együttműködés szó 

hallatára mindenkinek az jut eszébe, hogy kollégáinkkal, partnereinkkel együtt dolgozunk projekteken. A most 

felnövekvő internet generáció számára azonban ez már egészen mást jelent: sokféle munkavégzési körülményt, 

egyenrangúságot az együttműködésekben és különféle célokat, nem feltétlenül a profit reményében. Az 

egyenrangúság olyan munkakörnyezetet teremt a modern IKT technológiával, ahol az emberi tudás minden 

eddiginél hatékonyabban – felhasználói kör szélessége, linkek és kategóriák alkotta szemantikai összefüggések - 

tud hasznosulni. Ha tehát a tudás, a tehetségek, kompetenciák és technológia mint erőforrásai a közösségi élet 

építésének rátalálnak egy közös, globális hálózati együttműködésre, akkor sokkal többet érhet el, mint egy 

vállalat, szervezet önmagában. Ez az együttműködésre való képesség tehát alapvető kompetencia elvárás lesz a 

jövőben az alkalmazottak, vállalatvezetők felé. Fontos szervezeti kihívássá válhat, hogy mennyire képes 

integrálni, hatékonyan alkalmazni azt a közösségi tudást, amelyet a hálózatban együttműködő csoportok hoztak 

http://www.social-media-optimizations.com/web-20/good-web-20-design-tips
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létre. Ezen felül ez a közösségi együttműködés versenyképes lehet a hagyományos vállalati hierarchiával 

szemben. Nem kizárt, hogy a jövő munkahelyei a legkülönfélébb közösségi tudást szinergikusan integráló 

csoportok tudástőkéjének erőforrását fogja használni. Egy munkavállaló felvételi interjúja során, a következő 

kérdésekre is sor kerülhet a hagyományos felvételi tesztek, kompetenciavizsgálatok lefolytatása mellett: 

• tagja-e valamilyen on-line közösségnek és ha igen, akkor milyen előnyökkel bír ez a tagság a munkavállalás 

szempontjából 

• milyen releváns kapcsolati hálóval rendelkezik és az egyes kapcsolati tőkeformája mennyire megbízható, 

mennyire tud rá támaszkodni 

• milyen közösségi képességekkel rendelkezik, azaz a közösségi tudásszinergia felhasználásával milyen olyan 

„kompetenciái” lesznek, amellyel akár többféle munkaterületen, a vállalati érdekeknek nagyon rugalmasan 

képes megfelelni. 

2.5. 2.2.5. A kisvilágok 

Karinthy 1929-ben megjelent könyve, a „Minden másképpen van” címmel nem hozott nagy sikert. Volt azonban 

benne egy történet, a Láncszemek, amelyből itt egy idézet: "Annak bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága 

sokkal közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbát ajánlott fel a társaság 

egyik tagja. Tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül, 

bármelyik pontján a Földnek - ő fogadást ajánl, hogy legfeljebb öt más egyénen keresztül, kik közül az egyik 

neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel, csupa közvetlen ismeretség alapon (7. ábra)." 

(Forrás:http://www.mindentudas.hu/ ) Ezt a szabályt ma "six degrees of separation", azaz hatlépésnyi távolság 

néven ismerjük, de a tapasztalatok szerint ez jelenleg négy lépésig is csökkenhet (ezt mindannyian 

tapasztalhatjuk, ha iwiw, Facebook, hi5 stb. tagok vagyunk). 

 

7. ábra: Kisvilági kapcsolatok. Forrás:http://www.harpreetkhara.com 

Stanley Milgram kisvilág-kísérletéből is beigazolódtak Karinthy állításai. Egy kisvilág-tulajdonságú hálózatban 

a csúcsok közötti átlagos távolság a csúcsok számához képest kicsi. Az elnevezés onnan származik, hogy a 

hálózat vizsgálatakor azt nézték, hogy legkevesebb hány személyes ismeretségi kapcsolaton keresztül lehet 

eljutni egy embertől egy másikig. Másképpen szólva: mekkora az ismeretségi kapcsolatokat leíró szociális 

hálóban az átlagos távolság. 

2.6. 2.2.6. Összefoglalás 

Korunk embere nem elkülönülten, hanem online közösségekbe szerveződve is részeivé váltak az IKT 

technológián keresztül épülő társadalomnak. Hálózati szerveződéseik erősítik társadalmi kapcsolati tőkéjüket, 

segítik annak kiterjesztését. Ebben a folyamatban tudásmegosztás is történik, amelyre igényt tart a gazdasági 

http://www.mindentudas.hu/csermelypeter/20050912karinthy.html
http://www.harpreetkhara.com/wp-content/uploads/Six_degrees_of_separation.jpg
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élet, mint a fejlesztések forrásaira. Emiatt a versenyképességnek jelentős tényezőjévé válhat, hogy adott 

szervezet, vállalat mennyire lesz képes a tevékenységébe integrálni a szervezett együttműködő on-line 

közösségek tapasztalaton, tehetségeken, szorgalmasságon alapuló tudástőkéjét. Ez a fajta kölcsönös 

együttműködés nem zárja ki, hogy a jövő munkahelyein is elterjed ez a közösségi tudást tudatosan integráló 

munkáltatói szemlélet. 
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3. fejezet - Információs technológiák 
alkalmazása a szervezetben 

Bevezetés 

Információs technológiák szerepe és jelentősége a szervezetben egyre inkább kulcsfontosságú eleme a sikeres 

vállalkozásoknak. Fontos vezetői kompetenciává lesz az üzleti intelligencia alkalmazással támogatott 

információ keresése, azaz a lehető legrövidebb idő alatt a legpontosabb döntéshez szükséges információk 

megszerzése. Ehhez keresőszoftverek, adatbányászati eszközök segítik a munkát. Ezen eszközök használatába 

pillantunk be a következőkben. 

1. 3.1. Információs technológiák szerepe és 
jelentősége a szervezetben 

Bevezetés 

Információs technológiák szerepe és jelentősége a szervezetben elengedhetetlen kelléke a hatékony 

információgazdálkodásnak, egyéni és szervezeti sikernek. Az üzleti intelligenciaként is ismert kereső, 

katalogizáló, adatbányászati és tudásmenedzsment rendszerek számos alkalmazása áll ma a vezető 

rendelkezésére. Ezek közül a keresési és tudásmenedzselési feladatok egyes elemeit tekintjük át. 

Tananyagelem célja: Ismerje meg az üzleti intelligencia és tudásmenedzsment szervezeti alkalmazásait! 

Követelmények: Legyen képes a tudásmenedzsment egyszerű alkalmazására (táblázatkezelés alapú). 

1.1. 3.1.1. Az információrendszer fogalma, elemei, folyamatai 

A rendszer mindig több rendszerelem és azon kívüli külső elemek – együttesen: elemek – egésze, amelyek 

folyamatos aktív kapcsolatban, kölcsönhatásban állnak egymással. Minden ilyen kölcsönhatásban a következő 

fő tevékenységek zajlanak: egy input (bemenet) fogadása, ennek egy belső folyamat során történő feldolgozása, 

átalakítása, felhasználása és ebből egy output (kimenet) létrehozása. Szintén jellemzője a rendszernek, hogy 

benne az előbbiekben említett tevékenységek alatt visszacsatolási folyamat is történik, amelynek során az egyes 

mérések adatai egy kontroll folyamat során kiértékelésre kerülnek és ez alapján szabályozásra kerül a rendszer 

működése (Gábor et al. 2007). 

Az információrendszer ennek megfelelően az egész vállalati szervezet azon részének is tekinthető, amely 

információ szolgáltatással, tárolással, generálással, felhasználással és elosztással foglalkozik. Fő elemei: 

emberek, műszaki, pénzügyi, gazdasági erőforrások. Olyan humán rendszernek is felfogható, ahol 

számítógéprendszer az információrendszer jó néhány részét megalapozza, támogatja, automatizálja. 

Az információrendszer aktív szereplői az adat, az információ és a tudás. Az adat tények, események (pl. átutalás, 

kereskedelmi ügyletek) jelekben történő leírása. Az adatokat praktikusan osztályozva, rendszerezve, 

csoportosítva tároljuk, amelyek közötti kapcsolatok definiálása során adatbázist hozhatunk létre. Az információ 

a rendszer (felhasználó, döntéshozó) szempontjából értékes, értékelhető üzenetet, ismeretet, tudáscsírát hordoz. 

Értéke attól függ, hogy milyen jelentéstartalommal, milyen használhatósággal bír: van tehát tartalmi és 

használati értéke. A tudás az információ cselekvésben való felhasználása. Tudás birtokában képes az ember 

döntést hozni. A tudás a cselekvésben életre kelt információnak is tekinthető ebben az értelmezésben. Ha nincs 

cselekvés, a tudás sem létezik. 

Az információrendszerek azért is kerültek a hétköznapi üzleti alkalmazásokba, mert nagymennyiségű számítást, 

műveletet képesek elvégezni pillanatok alatt, kiterjeszti a korlátozott (térbeni és időbeni korlátozottság) emberi 

képességeket (pl. email, csoportmunka), valamint a rutinszerű feladatokban pótolhatatlan előnyöket biztosít 

(automatizmusok). Amikor egy-egy információrendszer a vállalat egy bizonyos egységét támogatja, akkor 

funkcionális (marketing, pénzügy) rendszerről beszélhetünk. Ha ezek a szigetszerűen (elkülönülten) működő 

egységek összehangolják a tevékenységüket, akkor integrált vállalati információrendszerről beszélhetünk. 

Amikor pedig az információrendszerek már több szervezet közötti működésben koordinálták a tevékenységeket 

(pl. internetes portálok), akkor szervezetközi (inter-corporate) rendszerekről beszélhetünk. 
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1.2. 3.1.2. Üzleti intelligencia és tudásmenedzsment 

Napjainkban az egyik leghaladóbbnak tekinthető üzleti intelligencia témakörébe olyan megoldások és 

technológiák tartoznak, amelyek a szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosításával, ezen adatok megfelelő 

tárolásával, valamint sokoldalú elemzési lehetőségekkel támogassák a vállalati döntéshozatalt. Magukban 

foglalják az összes releváns adattárolási, a valós idejű lekérdezési, analitikai, előrejelzési és adatbányászati 

eljárásokat. Az ezekből származó kurrens információ szolgál inputjául a szervezet tudásmenedzsment 

rendszereinek, ahol a szervezeti tudás integrációja és fejlesztése zajlik. 

Az üzleti intelligencia egyfajta evolúciós folyamatán megyünk végig, bemutatva azok lényegi elemeit. A 80-as 

évektől egyre inkább a vezetői információs rendszerek elterjedését figyelhettük meg, amelyek a vezetői szint 

támogatását biztosították. Olyan új alkalmazások ezek, amelyek elsődlegesen középvezetői szint 

információigényére szabott, egy-egy funkcionális területre fókuszáló, rögzített formátumú riportolást biztosító 

vezetői információs rendszerek (MIS: Management Information System). Ugyanebben az időben alakultak ki az 

információ elemzők és döntés-előkészítők adatelemzési, adatmodellezési és szimulációs munkáját támogató 

döntéstámogató rendszerek (DSS: Decision Support System). Az információrendszerek tehát megvalósították a 

szervezeten belüli adat és információ kezelés automatizálását, valamint támogatták a döntéstámogatás 

információ kinyerésének folyamatát. A 90-e évektől azonban több kihívással kellett szembesülniük a 

szervezeteknek. Az egyik ilyen az volt, hogy a szervezet belső és külső határai egyre inkább átszövődtek 

egymásba, a szervezet kapcsolati hálója és információforrásainak köre is kiterjedt. Ezek az információs 

rendszerek ennélfogva a következő lényeges ismérvek szerint átalakultak: 

• A vezetői szint támogatását integrált vállalatirányítási rendszerek biztosítják, tehát az MIS-rendszerek 

feladatait az ERP-rendszerek moduljai vették át. 

• A felsővezetői információigény kielégítéséhez már speciális adatkezelési, lekérdezési technológia szükséges. 

Erre szolgál az üzleti intelligencia, amelyek az alsóbb szintű vállalati információrendszerekre épülnek. 

1.3. 3.1.3. Szervezési és vezetési kérdések 

A szervezés és vezetés területein is jelentős változások történtek. Az informatikai beruházások nyomán 

átértékelődtek az IKT eszközök felhasználási, eredményességi megítélései. Egyre inkább igény van arra, hogy a 

megfelelő informatikai fejlesztések mellett hatékony szervezetfejlesztés is történjen a cégen belül. Megváltoztak 

a vezetők felé támasztott követelmények, újabb területeken és szerepekben kellett megfelelniük a kor 

kihívásainak. 

Ugyanezen időszakban a szervezés és vezetés folyamatai is jelentős változáson mentek keresztül. Megváltoztak 

a vezetők felé támasztott igények, nőttek a követelmények, újabb vezetői szerepekben kellett megfelelniük a kor 

kihívásainak. 

További jelenségként figyelhetjük meg, hogy a menedzsmentnek egyre kiszolgáltatottabbá válnak a 

munkavállalók, a cégek valódi döntéshozó központjai messze távol eshetnek azon helytől ahol a munkavállalók 

a tényleges munkát elvégzik. Bayer József (2005) írásában egyenesen a munka, tőke, információ, tőke és piac 

újrakombinálódását állapítja meg, ahol az új technológia révén újszerű kapcsolatok jönnek létre. A 

munkástársadalom az OECD országok jelentései alapján egyre inkább feleslegessé válik, a munkavállalók egy 

harmadát magasan képzett menedzserek teszik ki, akik egyre inkább vagyonosodnak és a tulajdonosok táborát 

gyarapítják. 

Vannak más szempontok is. Ma már több üzleti felhasználó elvárja azt, hogy az informatika út közben 

kiszolgálja, nem szeretne drága szoftverekre költeni, inkább webes platformon elérhető, nyílt forráskódú 

rendszerek által kínált objektum orientált szoftverekre irányul a figyelme. Azt mondhatjuk, hogy azokat a 

fejlesztéseket volt a piac hajlandó megfizetni, ahol ezek a műszaki szempontok megvoltak. 

Ha ma arról szeretnénk tudni, mit is jelent versenyképesnek lenni IKT technológiai szempontból, akkor a 

műszaki paraméterek mellett bizony arról is kell beszélnünk, hogy: 

• van-e hozzá webes alkalmazás 

• van-e nyílt forráskódú, azaz szabadon fejleszthető alkalmazás 

• felkelti-e a figyelmét a potenciális vevőnek („rákattannak” a felhasználók) 
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• tudok-e sokoldalúan kommunikálni, fel tudom-e hívni az eszköz segítségével magamra a figyelmet és ha 

sikerül, akkor mennyi ideig tudom ezt fenntartani 

1.4. 3.1.4. Összefoglalás 

A szervezetek információrendszert hoznak létre egyfelől az információs folyamatok kiszolgálására, másfelől a 

vezetők egyre nagyobb és összetettebb elemzési, információ feldolgozási szükségletének kielégítésére. 

Megváltoztak az irányítási rendszerek, a stratégiai tervezés, egyre részletesebb és pontosabb képet kívánt meg a 

napi működésről, annak ellenőrzése, kontrollingja is elvárás lett. Az erre kifejlesztett üzleti intelligencia 

rendszerek minden modern adatelemzési, adatbányászati eszközzel rendelkeznek, amely a gyors piaci 

változásokhoz alkalmazkodni képes vállalatnak, szervezetnek szüksége van. 

Feladat 

Az alábbiakban leírt életszerű probléma megoldására készítsünk táblázatkezelővel egyszerű tudásmenedzsment 

rendszert: 

Egy bank hitelelemző csoportjában komoly problémát jelent, hogy a napi offline és online sajtó alapján 

begyűjtött információkat rendszerezzék, osztályozzák. Erre azért van nagy szükség, mert a hitel-

előterjesztésekhez szükséges hitelelemzéseket az ezekből származó információk alapján kell elvégezniük. 

Milyen megoldást lehetne találni a problémára? 

Brain storming jelleggel gyűjtsük össze, hogy milyen táblázatkezelés alapú megoldási javaslatok lehetnek! 

Mindig a kézenfekvő, legegyszerűbb megoldások tudnak ugyanis a leghatékonyabbak lenni, ezért 

gondolkozzunk táblázatkezelőben. A megoldási javaslatokat összegyűjtése után hallgassuk meg az egyik 

megoldást bemutató hanganyagot! (3.1.7. pont.) 

A táblázatunknak a következő funkciókat kell biztosítania: tárolás és feltöltés, adatszervezés, keresés és lekérés. 

A szervezeti intranet segítségével minden dolgozó férjen hozzá ehhez a tudástárhoz, használja, illetve adja 

hozzá saját tartalmait, tapasztalatait. Ezen a szinten valósul meg a szervezeten belüli tudás szabad áramlása. 

A tudásmenedzsment elsődleges célja ebben a feladatban a hallgatag személyes tudás mások számára 

hasznosítható formába öntése. Ezt röviden a tudás megosztásaként nevezzük. 

2. 3.2. Vezetői döntéstámogatás, információ keresése, 
adatbányászat 

Bevezetés 

Vezetői döntéstámogatás legkülönfélébb eszközökkel segítik az információk feldolgozásának, elemzésének 

folyamatait. Ilyenek az adattárházak, vezetői információ rendszerek, adatbányászati alkalmazások. Ezekhez 

egyre inkább nélkülözhetetlen vezetői kompetenciává kezd válni az információ keresése, amely nélkül igen 

csekély hatékonysággal képes a döntéshozó alkalmazni a tudásmenedzsment technológiáit. 

Tananyagelem célja: Az információ keresésének, a vezetői információs szerepnek a megismerése, eszközök 

alkalmazása. 

Követelmények: Sajátítsa el a vezetői információs szereppel kapcsolatos egyes keresési kompetenciákat, legyen 

képes keresőszoftver alkalmazására. 

2.1. 3.2.1. A vezető információs szerepe 

Gyökér (2005) írásában Mintzberg (1998) szerint a menedzsment tevékenységeket „menedzseri szerepek” 

szerint is vizsgálhatjuk. Ezek a szerepek három fő csoportba sorolhatóak. Az első csoportba az információs 

szerep tevékenységei tartoznak, nevezetesen: az információk gyűjtése, feldolgozása és továbbítása. Az 

információgyűjtő szerepben a menedzser csomópontként funkcionál a vállalkozás információ-áramlásában. A 

szervezeten belüli belső információáramlás központjává válik. A vezetők információ kereső (gyűjtő), 

feldolgozó, szétosztó, közvetítő képessége (Hales 1986; Mintzberg 1973) bizonyos kompetenciákat követel meg 

az információs szerep betöltéséhez. Napjainkban számos IKT eszköz segíti az információáramlást (Internet, 

mobiltelefon), amely azonban nem mindig elégséges a vezetői munka támogatásához. Sokszor nincs 
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megszervezve az információ gyűjtését, szelektálását, rendszerezését biztosító információs rendszer (Krasz 

2007). Ebben a szerepében a vezető megszerezi a döntéshozatalhoz szükséges összes információt. Az 

információ szétosztó szerep jelenti a begyűjtött információk munkatársak felé történő eljuttatását, melybe a 

döntéseit is beleértjük. Az üzleti partnerek (egyének és szervezetek) esetében is a vezető feladata a szükséges 

információk továbbítása. 

A pozitív folyamatok ellenére olyan jelenségekkel is szembe kell néznünk, mint a tudásillúzió jelensége. Ennek 

az a lényege, hogy egy bizonyos dolgokról a döntéshozók, pusztán a rendelkezésre álló információk sokasága 

miatt hajlamosak azt hinni, hogy sokat tudnak róla és döntésük így kellőképpen megalapozott. A több infó = 

jobb döntés. Ezt a jelenséget Komáromi (2003) tanulmányában tudásillúziónak nevezi. Az információ 

minősége és elérhetősége tekintetében a sávszélesség, egyénre szabottság és az interaktivitás a három 

meghatározó alkotóelem. A sávszélességen a sebességet, az elérhetőségen az információt cserélők körének 

nagyságát értjük. Az egyénre szabottság a keresés-találat módszer fejlettségét, az interaktivitás pedig az 

információt közlők közötti kommunikációt, annak minőségét jelenti. Mindezek ellenére egy paradox jelenség is 

felütötte a fejét, azaz minél többször felbukkan egy információ, annál hajlamosabbak azokat az emberek, mint 

hiteles, megbízható üzenetnek értékelni. 

Ennek a bonyolult információs folyamat vonatkozásában szokás a Lanham (2006) nyomán szakirodalomban 

„figyelem gazdálkodásról” beszélni Goldhaber (1997) ennek egyik kiváltó okaként állapítja meg: míg az 

emberi figyelem szűkös jószágként van jelen, addig az információ korlátlanul áll rendelkezésünkre. Shapiro és 

Varian (2000) a technológia szerepét vizsgálva úgy vélik, hogy a technológiai infrastruktúra, tehát az IKT 

eszközök az információt könnyen elérhetővé teszik, s ezáltal válik értékesebbé a felhasználók számára. Van az 

információ keletkezésének, elérhetővé tételének egy dinamikus, aktív aspektusa. A fórumokon, blogokban, 

baráti vagy szakmai on-line közösségekben felhalmozott információ és tudás (pl. Web 2.0-ás közösségek) olyan 

értéket képvisel, amely magában a technológia önálló környezetében képződik. Új eleme, hogy dinamikusan 

bővíthető a felhasználók által (pl. wiki). 

2.2. 3.2.2. A keresés kompetenciája 

Keresés az Interneten 

A legismertebb információ tárolására, közvetítésére és megjelenítésére alkalmas rendszer a Web (World Wide 

Web), amelyben a dokumentumokat szolgáltató szerverek száma milliós, a tárolt dokumentumoké pedig 

százmilliós nagyságrendű, s mindezen számok nagyjából hathavonta duplázódnak. A web csak egy a meglevő 

sok információs rendszer közül. Ismertebbek még az ftp szerverek, a hírcsoportok (Usenet News), és a gopher. 

Ez a kis dokumentum a Web kereséshez kíván segítséget nyújtani. Ha az első "hirtelen" keresés és a 

katalógusok nem vezettek eredményre, akkor a kereső rendszerek módszeresebb használata következik. Itt már a 

felsorolt kulcsszavak mindegyikére szükség van: a lehető legpontosabban kell körülírni a keresett 

dokumentumot. Ehhez általában az összetett keresést (advanced search) kell igénybe venni (8. ábra). 
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8. ábra: A keresési folyamat ábrázolása. Forrás:http://www.hik.hu 

A neten elérhető dokumentumok jelentős része szöveges formátumú, amelynek egy része egyszerű szöveg 

(plain text), a többi része viszont megjelenítési és weblink utasításokkal teletűzdelt hipertext (HTML) szöveg. 

Ezen dokumentumok mellett kép, videó, hang és sokféle egyéb formátumú anyag (PDF, XML stb.) létezik, 

amelyek letöltésére és megjelenítésére a web böngészők (Mozilla, Internet Explorer, Google Chrome) 

használhatóak. Sajnos, a keresőszoftverek alapvetően a szöveges állományokra koncentrálnak, de egyre több 

rendszer jelenik meg a kép, videó és hang típusú anyagok keresésére (pl. Google FX). A szöveges állományok 

közül is csak a standard HTML és a text típusúak kereshetőek. Az egyéb anyagok általában ezek mentén 

érhetőek el, mint például egy kép a hozzá tartozó szöveges leírás alapján található meg. 

Érdemes az elején elemezni a keresési témát. Törjük a fejünket, vajon mely szavak, kifejezések írják le 

legjobban a keresni kívánt dolgot. Alkossunk kulcsszavakat. Mit is keresünk, milyen formában: szöveg, kép, 

videó, egy bizonyos kiterjesztésű dokumentum pl. PDF. Ezután elkezdjük a keresését, ahol egy tanulási 

folyamat során mindig finomítjuk a keresésünket, pontos kifejezésre keresünk, kiszűrjük a zsákutcákat, 

értéktelen találatokat. A töredékekre való keresés is hasznos lehet: pl. szó, vagy kódtöredékre, pl. cikkszám, 

ISBN szám nagyobb körben lesz találatunk és akár sikeresen célba is juthatunk. A szavak száma 3-4 több ne 

nagyon legyen, érdemes értelmes kifejezésekre is keresni. 

Az első körben általában keresőmotorokkal keresünk (pl. Google, Altavista), illetve alkalmazhatjuk ezek 

finomra hangolt változatait, pl Greasemonkey és Google FX, amelyek a találatok sokszínűségében adnak széles 

körű finomítási lehetőséget és vizualizációt (tudunk pl. színárnyalatra nézve képeket keresni.) Ezeket 

végigpróbálva érdemes a zárt, Internetes keresővel nem böngészhető adatbázisokhoz fordulni. Az így elérhető 

gyűjtemények közül említenék néhányat: Sciencedirect, Springerlink, Országos Széchenyi Könyvtár, Magyar 

Elektronikus Könyvtár, Magyar Folyóiratok tartalomjegyzékének kereshető adatbázisa (röviden: MATARKA). 

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b153/sec-3.1.html
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.mek.iif.hu/
http://vmek.oszk.hu/
http://vmek.oszk.hu/
http://www.matarka.hu/
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Sok év távlatában látható, hogy egyre több dokumentum elérhetősége válik fizetős szolgáltatás „áldozatává”. 

Ebben az esetben sem szabad elveszíteni a hitünket, ugyanis szinte biztos, hogy valahol az adott dokumentum 

teljesen, vagy részben megtalálható, s ha nem is tölthető le, de legalább olvasható. Pl. Amazon szkennelt 

könyvrészletei. 

2.3. 3.2.3. Adatbányászat 

A keresés igen fejlett technológiai formája az adatbányászat. Az adatbányászat egyfajta eljárás bizonyos 

összefüggések, minták keresésére fejlett matematikai, matematikai-statisztikai eszközökkel. Felhasználható 

például hasonló igényű, hasonló módon viselkedő vevői csoportok (piaci szegmensek) azonosítására. Mivel az 

elektronikus üzletben rengeteg elektronikusan rögzített adat keletkezik, a jelentősége növekszik. Az 

adatbányászat munkaterületét ma leginkább az adattárházak jelentik, ahol nagy adatmennyiség rendelkezésre 

állása szükségessé tette, hogy azokat értelmes struktúrákba rendezzék. Az adattárházak létrejöttének célja, hogy 

támogassák a vállalatok döntéshozóit az abból nyerhető adatok információvá való transzformálása révén. 

Jellemzőjük a tematikusság és az integráltság. Előbbi arra utal, hogy témánként rendszerezve találhatók meg 

benne az adatok, tehát nem az összes. Csak azok az adatok, amelyek kinyerve a tranzakciós rendszerekből, 

fontos lehet a felhasználónak. Az integráltság azt jelenti, hogy az adattárház általában több adatbázisból, több 

forrásrendszerből vagy adatpiacból épül fel. Az elemzési szempontból használt algoritmusok egy döntő hányada 

a múltbeli események alapján jelez előre, általában minél több a tapasztalati adat, annál pontosabban tudjuk 

felvázolni a jövőt (gondoljunk a vállalatok által sűrűn alkalmazott hűségpontokra, hűségszerződésekre.) Ezekkel 

az elemzésekkel nagyban kiszűrhető az adatkezeléssel foglalkozó személy szubjektivitása. 

Adatbányászat során szükség lehet arra, hogy különböző adatforrásokat összekapcsoljunk, pl. amikor egy 

egyénre vonatkozó adatok különböző helyeken tárolódnak. Ha nem kapcsoljuk össze az adatbázisokat, 

megfosztjuk magunkat a kereszt-kapcsolatok elemzésének lehetőségétől. Ezen kívül egy adott helyen tárolt 

ügyféladat általában egy homogén sokaságból származik, így fontos földrajzi vagy demográfiai 

megkülönböztetéseket nem tehetünk, csak miután például országos szintű adatokká az előbbieket össze nem 

fűztük. (pl. járványok kitörésének előrejelzése). A Vállalati gyakorlatban is sokszor találkozhatunk ezzel az 

igénnyel. 

2.4. 3.2.4. Összefoglalás 

A vállalatok növekedése a legtöbbször elválaszthatatlanul összeforr annak informatikai fejlesztésével, hiszen új 

IKT intenzív szolgáltatások kerülhetnek bevezetésre (pl. ügyfél adatbázis szolgáltatások, on-line banking). Ezen 

technológia a szervezeti egységeket újabb innovációra sarkallja, hogy költséghatékonyabban, ügyfél 

centrikusabban legyenek képesek a klasszikus üzleti folyamataikat átszervezni, újragondolni, vagy akár teljesen 

átalakítani (business transformation). 
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4. fejezet - E-business és e-
kormányzat gazdasági és társadalmi 
jelentősége, hatásai 

Bevezetés 

A globális info-techno-kommunikációs forradalom olyan új versenyhelyzetet teremtett, amelyben minden 

vállalkozásnak alkalmaznia kell info-kommunikációs technológiát. Ennek az üzleti életben megjelenő formája 

az e-business technológia, az elektronikus üzletvitel, mint stratégiai üzleti tevékenység. Ebben a részben a 

technológia fejlődését, trendjeit tekintjük át. 

1. 4.1. Az e-business technológia vállalati 
alkalmazása, adaptációja, trendek 

Bevezetés 

Jelen fejezet célja az e-business technológia vállalati alkalmazásának, adaptációjának áttekintése, gazdasági és 

humán vonatkozásainak megismerése. 

Tananyagelem célja: Az elektronikus üzletvitel vállalati technológiájának, stratégiai és operatív jelentőségének 

megismerése. 

Követelmények: Ismerje az elektronikus üzletvitel vállalati alkalmazása kapcsán felmerülő gazdasági és emberi 

erőforrással kapcsolatos lehetőségek hatékonysági és jövedelmi összefüggéseit. 

1.1. 4.1.1. Az e-business fogalma, jelentősége 

Az e-business fogalmi fejlődése mára a weboldal fejlesztéstől eljutott a gazdaság és a vállalat szervezés átfogó 

szintjéig. Ennek a széles jelentés tartalomnak az egy szóba sűrítése meglehetősen nehéz, ezért megmaradt az 

idegen hangzású e-business elnevezés, amelyet a leginkább e-üzletvitelnek fordíthatunk. Az e-üzletvitel 

terminológia használata kapcsán, tehát a továbbiakban vállalati szintű, elsősorban vállalatszervezési kérdéseket 

értünk szemben e-gazdaság nemzetgazdasági szintű megközelítésével (9. ábra). Az üzletvitelhez kapcsolódó 

folyamatok, szervezeti és viselkedési kultúrák folyamatos spontán átalakuláson mennek keresztül, amelynek 

természetes része az elektronikus technológiák alkalmazása is, azonban a stratégiaalkotás szempontjából mégis 

érdemes elkülöníteni és fokozottan figyelembe venni, az e-business fogalomkörében leírt változásokat. A 

technológiai változások alapvetően képesek befolyásolni a fogyasztói igényeket és ezen keresztül a vállalati 

reakciókat, stratégiai célokat. 

Az e-business világméretű előretörésének egyik legfőbb oka a globalizáció terjedése. Mohnen (2001) egyenesen 

azt a következtetést vonta le, hogy minél szélesebb körben alkalmaz egy vállalkozás e-business technológiát, 

annál inkább részesévé válik a globalizációnak. A techno-kommunikációs forradalom berobbanása a hétköznapi 

élet minden területén szinte azonnal éreztette a hatását. Globálissá vált a technológia, a kommunikáció, a 

vállalati üzletvitel, a társadalom mikro- és makroszintjein élő emberek társadalma. Az elektronikus üzlet tehát 

döntően a hálózatok robbanásszerű terjedésének köszönhetően, a virtuális tér megalakulásával, annak 

szereplőivel való üzleteléssel egyidősnek tekinthető. 
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9. ábra: Az e-business egyes területei. Forrás: saját vizsgálat alapján 

Az e-businesst annak relációiban is jellemezhetjük. Azaz, hogy az adott elektronikus ügyletben mely résztvevők 

között, milyen partnerek között jön létre a tranzakció. Ennek alapján az e-business leggyakoribb relációi a 

következők: 

• Business-to-Business (B2B) kapcsolat: Az üzleti folyamat az értékesítési lánc közbenső tagjai között áll fenn, 

például két profitorientált vállalat között (pl. portálok, kereskedelmi gócpontok), 

• Business-to-Consumer (B2C) kapcsolat: A vállalati szereplők és végső fogyasztók közötti üzleti folyamatok 

(pl. webáruházak, on-line könyvesboltok). 

• Business-to-Employee (B2E) kapcsolat: A vállalatok és a végső fogyasztók (polgárok) kapcsolatának egy 

speciális esete, amikor a polgár egyben alkalmazott is és ebben a minőségében áll kapcsolatban a vállalattal. 

• Business-to-Administration (B2A), vagy Business-to-Government (B2G) kapcsolat: Az üzleti kapcsolat a 

közigazgatási a vállalati szereplők között jön létre. 

• Consumer-to-Business (C2B) kapcsolat: Ebben a kategóriában egyének adnak el árukat vagy szolgáltatásokat 

cégeknek, elektronikus kapcsolat révén. 

• Consumer-to-Consumer (C2C) kapcsolat: Ebben a kapcsolati formában a végfogyasztók közvetlenül 

egymással állnak elektronikus kapcsolatban. (pl. Vatera, Teszvesz, eBay) 

• Consumer-to-Administration (C2A) kapcsolat: Az egyének és a közgazdasági szervek elektronikus 

kapcsolatait foglalja össze (pl. kormányzati portál). 

A vállalatok és alkalmazottaik közötti kapcsolatot ritkán emelik ki a szakirodalomban. Ez a kapcsolattípus 

lényegében a tágan értelmezett vállalaton belül valósul meg a vállalat és alkalmazottai, illetve a vállalat belső 

környezetének szereplői között. A kapcsolat intranet hálózaton keresztül valósul meg, speciális szolgáltatásokat 

nyújtva ezzel a felhasználóknak. Amennyiben elsősorban a vállalat nyújt szolgáltatásokat úgy B2E kapcsolatról 

beszélünk, ha azonban az utóbbi időben egyre gyakoribb távmunkát vesszük figyelembe (elektronikusan 

kiszervezett munkavállalókról van szó), akkor E2B kapcsolatról beszélünk. Az intranetet rutinosan kezelő 

alkalmazottak egyben aktív szereplőivé válnak a B2C és C2B, illetve a C2A kapcsolatoknak. Könnyedén válnak 

az e-társadalom részeseivé e-polgárokká. 

1.2. 4.1.2. Az e-kereskedelem egyes fejlődési szakaszai 

Az e-business legismertebb ága az elektronikus kereskedelem. A közfelfogással ellentétben nem azonos a kettő 

fogalom, hiszen az e-business minden intézményi/vállalati folyamatot átölel. Érdemes az e-kereskedelem 

fejlődését röviden áttekinteni ahhoz, hogy megértsük az egyes szakaszokban látható folyamatok okait, 

mozgatóit. 

Kezdetben, úgy a 1996-os év környékén még leginkább egyes üzemegységek közötti közvetlen telefonvonal 

összeköttetésen alapuló kisebb hálózati összeköttetések jöttek létre. Ez volt az EDI (Electronic Data 

Interchange) rendszer. Ezáltal egy-egy üzemegység közötti információforgalom valósult meg, ahol a termelésre 

vonatkozó adatforgalom volt a legjellemzőbb (tervezés, megvalósítás, könyvelés, logisztika) a normál 
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kommunikáció mellett. Beköszöntött az Internet, nem volt értelme tovább csak pont-pont közötti 

információcserének, érdemes volt abban gondolkoznia a szervezetnek, hogy kifelé is kommunikálja magát. Ez a 

vállalati weboldalak megjelenését hozta magával. Honlapokon megjelent brosúrákon, katalógusokon keresztüli 

„kilépés” volt ez, amikor adott cég az termékeit és szolgáltatásait ismertté tette az Interneten keresztül. A cégek 

ezután szervezetten, vagy éppen adott piacnak megfelelően jelentek meg a kereskedelmi gócpontokon, 

portálokon, ahol egymással kereskedtek, illetve a szélesebb vevőkör számára is kínálták portékáikat. Ezt követte 

a jelenleg ismert legfejlettebb szakasz a portálok közötti integráció, amikor több elektronikus gócponton 

összehangolt e-business tevékenység zajlik. A jövőben ennél integráltabb együttműködések, kereskedések is 

megjelenhetnek, mint pl. a web 2.0 alkalmazások, vagy egyéb IKT technológia formájában. Az egyes fejlődési 

szakaszok a 10. ábrán láthatóak: 

 

10. ábra: Az e-kereskedelem fejlődési szakaszai. Forrás: saját forrás 

1.3. 4.1.3. Az e-business stratégiai koncepciója 

Az info-kommunikációs forradalomnak köszönhetően az időtényező egyre gyorsabb válaszadásokat követel 

meg a vállalatoktól. Futó (1997) szerint az információs technológiák stratégiai szerepe már a 80-as évekre 

nyilvánvalóvá vált. Nem volt meglepő, hogy hamar szükségszerűvé vált a stratégiai gondolkozásba való 

felvétele. Ebben a folyamatban fontos szerepe van az időtényezőnek. A vállalkozás üzleti modelljei akár egy 

üzleti év környezetváltozásából adódóan is olyan mértékben megváltozhatnak, ami újabb nem várt kihívás elé 

állítja a vállalkozást, a menedzsmentet. A régi-új modellt természetesen az előbbiekben részletesen bemutatott 

versenytényezők figyelembe vételével kell megalkotni, de szükségessé válhat annak módosítása, kiegészítése. 

Az e-business stratégiai vonatkozáson azt értjük, amikor az egyre inkább gyorsuló, az üzleti modelleket nagy 

sebességre és teljesítményre kényszerítő gazdasági, társadalmi környezetben egy vállalat képessé válik egy 

olyan elektronikus gazdasági tevékenység stratégiai megtervezésére, megvalósítására, menedzsmentjére, mellyel 

profitot realizál, hosszú távú gyarapodás mellett. Az információs rendszerek stratégiai eszközként való 

alkalmazását többen is - Wiseman (1988), Mcfarlan és szerzőtársai (1992) - vizsgálták. Adott üzleti 

tevékenységtől függően szükségessé válhat az üzletviteli tevékenységek digitális technológiai transzformációja. 

A nagyvállalatok kivétel nélkül stratégiai szinten, vállalati stratégiai területként kezelik az e-business 

rendszereket. Egyre fontosabbá válik a menedzsment számára a vállalati webes felület, a megjelenés, az 

ügyfélkapcsolat elektronikus menedzsmentje (blog, fórumok, e-mail, keresőmarketing, CRM), különféle e-

commerce tranzakciók lebonyolítása, vagy akár teljesen e-vállalattá való átalakulást. A kis- és középvállalatok 

(KKV-k) esetében ez még nem igazán terjedt el, de a „nagyokkal” való kapcsolat kikényszeríti a 

szemléletváltást (Hetyei 2001: 80. p.) Egyfelől növekszik szerepük az egészséges gazdasági folyamatokban 

(beszállítók, integrátorok), másfelől a közigazgatás is több elektronikus szolgáltatással igyekszik támogatni 

működésüket, adminisztrációs folyamataikat elektronikus útra terelni. 
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Hetyei (2001) szerint napjainkban nem az a kérdés, hogy milyen sikeresen alkalmazunk integrált ERP 

rendszereket, miért és hogyan, mert erre már a múltban meglelték a választ a vezetők. Sokkal inkább az a 

kérdés, az a stratégiai feladat, hogy miképpen tudnak a hálózati gazdaságban minél hosszabb távon 

versenyelőnyhöz jutni, melyhez a vezető IKT technológiák még adekvátabb kihasználásán, újabbnál újabb e-

business megoldások (e-beszerzés, on-line értékesítés) alkalmazásán keresztül vezet az út. 

1.4. 4.1.4. Verseny: az e-business hatékonysági és jövedelmi 
összefüggései 

Korunk info-kommunikációs technológiai innovációi széles horizontot nyitnak a vállalkozások számára az 

alkalmazási lehetőségek feltárása, adaptációs területei tekintetében. Az e-mail, az intranet, dokumentumkezelő 

rendszerek, információs közjavak és maga az Internet is innovációk illetve innovációk termékei. Riggins-Mitra 

(1999) kutatása alapján az IKT beruházások olyan lehetőséget nyitottak az elektronikus üzletvitelre, melyek 

igazolhatóan eredményeket realizáltak a termelékenységben, hatékonyságban és/vagy stratégiai előnyök 

megszerzésében. Az e-business innovációk erőforrást teremthetnek, üzleti eredményt realizálhatnak, de külön 

meg kell vizsgálnunk, hogy a vállalkozás melyik területén nyernek elfogadásra és miért. 

Ha az e-business technológia humán vetületét nézzük, akkor leginkább a vezetői magatartásban tudjuk annak 

eredményességét, hatásait mérni. Egyfelől a vezetői attitűd, másfelől az embereket kiváltó-igénylő aspektusok a 

legjelentősebbek: a vezető/menedzser kognitív készsége, információs szerepe: Az e-business hatékonyságát 

nagyban befolyásolja a vezető változásokkal kapcsolatos attitűdje, az üzleti magatartást irányító értékek, 

tájékozottság, információszerzés módja és csatornái, információ keresésének módszerei és a szerzett információ 

felhasználása. A vállalatvezetők, vállalati kategóriától függetlenül akadálynak ítélik meg az e-business 

elterjedését illetően az üzleti kultúra, az internetes tudás hiányát és a vállalatvezetés képzetlenségét. Tehát 

komoly tényező, hogy milyen e-kompetenciákkal bír egy vezető abban a tekintetben, hogy mennyire lesz sikeres 

az e-business alkalmazásában. 

A technológia kiváltja az embert, halljuk a sommás ítéletet. Ez valóban igaz, de nem abban az értelemben, hogy 

az embernek ne lenne ebben esélye. Az emberi erőforrást kiváltó hatás nem végzetszerű. Ugyanis, a technológia 

egyfelől valóban kivált több munkahelyet, feleslegessé válhatnak jól megbecsült munkatársaink. De nem 

feltétlenül. Ezért nagy jelentősége van az élethosszig való tanulásnak, ugyanis a technológiát működtetni kell, 

erre alkalmassá válni. A szükséges kompetenciákat megszerezni ma már az IKT-nek is köszönhetően nem 

lehetetlen feladat. Ha a cég vezetői terveznek valamilyen e-business fejlesztést, akkor a humán szakemberek 

feladata ebben kulcsfontosságú. Emberi erőforrás tekintetében elengedhetetlenül szükséges a szervezetfejlesztés, 

az új szerepkörökre, feladatkörökre a saját dolgozók képzése. Azért érdemes a saját munkaerőt képezni, mert a 

régi folyamatok újraszervezése, új folyamatok bevezetése leghatékonyabban az azt ismerő munkatársakkal 

biztosítja a megfelelő és költséghatékony átmenetet. Nem kell tehát félni a fejlesztésektől, amelyek 

elkerülhetetlenek, csak időben fel kell készülni azok fogadására. Hiszen a régi mondás szerint is: „számolni kell 

a változással, hogy a változás le ne számoljon velünk”. 

A vállalkozás vezetőinek leginkább a vevői, szállítói, versenytársai, stratégiai szövetségesei irányában kell az 

egyes kapcsolatokat felmérnie. Nagy hangsúlyt kell tennie a hálózatok kialakulásának, klaszterek létrejöttének 

tanulmányozására, az ezekkel való versenyzésre való felkészülés céljából. Dinya (2005) tanulmányában a 

hálózatok gyors bővüléséről beszél, s ezen hálózatok által szerveződött vállalati együttműködéseket, más néven 

klasztereket tekinti a gazdaság alapegységeinek. A globális versenyben egyre rugalmasabb szervezetek, 

egyszerre versenyző és kooperáló vállalatok hálózatai jelennek meg. A korábban érvényes versenyszabályok, a 

kialakult piaci erőviszonyok jelentős átalakulásával, átrendeződésével kell számolnunk. Mivel azonban minden 

nagy sebességgel zajlik, nagyon bizonytalan a stratégiai tervezés kimenetele, gyorsan avuló technológiai 

eszközökkel kell számolnia a vezetőnek. 

Az e-business alkalmazásának hatékonysági és jövedelmi összefüggéseit legjobban az on-line beszerzések és 

on-line értékesítések vállalati tevékenységének megismerésével vizsgálhatjuk meg. Az on-line beszerzések 

hatékony eszköznek a nagyobb vállalatok esetében bizonyultak, jelentősen le tudták csökkenteni a tranzakciós 

költségeket (2,5-4%-kal) és ennél lényegesebb: a beszerzési árakat. Az elektronikus csatornán keresztül tehát a 

meglévő pozíciójukat tovább tudták erősíteni. A kisvállalatok értelemszerűen ennek a folyamatnak vesztesei 

lettek. Az on-line rendelések és beszerzések csupán az átfutási idő lerövidítése révén azonban kisebb 

megrendelések esetében, kevésbé aktív szektorokban is jelentős megtakarításokhoz vezetett. 

Az on-line beszerzések sztenderdizálása azonban kritikusnak bizonyult. Komoly kompatibilitási problémákat 

merültek fel, nem tudtak a beszállítók csatlakozni a rendszerhez. Így csak korlátozott mennyiségeket tudott 
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vásárolni a sztenderd rendszeren keresztül a vállalkozás. Továbbra is jelenség a nagy és kis vállalkozások 

közötti szakadék jelensége. A kisvállalkozások vagy nem rendelkeznek IKT tudással, vagy alig valamit tudnak 

ezen a területen felmutatni. Ennek ellenére, ha a szállítási ügylet speciális jellegű termékről szól, akkor kvázi-

monopol helyzetet élvez, erősödik a tárgyalási pozíciója, így a nagyobb partnerrel szembeni hátránya jelentősen 

lecsökkenhet. Ezzel párhuzamosan a megrendelő veszít elektronikus tranzakciós ügyleti előnyéből, hiába 

nagyobb partnerénél. 

Az on-line értékesítés és marketing, valamint CRM funkciók elektronizálása egyre elterjedtebb. Egy kiadó 

például azzal, hogy a szerkesztői rendszerét integrálta az elektronikus értékesítésével, portálos csatornáin 

mintegy 40%-os növekedést ért el az árbevételében. Az üzleti folyamatok vállalati hatékonyságának növekedése 

szektoroktól független, kulcsfontosságú tényezője az e-business adaptációjának. Az információ és 

tudásmenedzsment is hasonlóan kiemelt jelentőségű, hiszen az IKT eszközök leginkább a vállalaton belüli 

információ és tudásmegosztást támogatják legkézenfekvőbben. Ez kifelé irányulóan is jelentős eredményeket 

hozott, amikor a vevőket „beengedték” a raktárba és on-line rendelhette a termékeket, vagy olyan adatbázis állt 

rendelkezésre, ahol az áruval kapcsolatos tájékoztató jellegű információk jelentettek versenyelőnyt. Az ellátási 

láncban jelentős innovációs lehetőségre szolgáltatnak alapot az IKT rendszerek: termékazonosítás, nyomon 

követés az ellátási láncban, készletmenedzsment rendszerek stb. 

A felmérésben részt nem vevő országokban is hasonló eredményeket tapasztaltak. Sanders (2007) a vállalaton 

belüli és vállalatok közötti e-business alapú együttműködések hatékonyságnövelő hatását vizsgálta és az ellátási 

lánc alapvető elemének határozta meg az IT technológiát. Yau (2002) egy hongkongi kutatásában arról számol 

be, hogy a hagyományos gyártók által bevezetett és alkalmazott B2B e-commerce tevékenység növelte a 

termelés teljesítményét, erősítette a gyártó-szállítóvevő kapcsolatot. Ez volt az első olyan empirikus kutatás 

ebben az ipari nagyhatalomban, amely kimutatta a kapcsolatot a B2B e-commerce elfogadottsága és a gyártó 

ellátási láncának termelés menedzsmentje között. 

A vizsgálat egyik nagy felismerése a szervezetek közötti információs (IOS) rendszer rendkívüli fontossága, ami 

a növeli a termelési teljesítményt. A GKIeNet kutatási eredményei szerint az IKT magyarországi adaptációja 

hozzásegít a vállalatok versenypozíciójának javulásához; a cégek növelni képesek választékukat, a 

szolgáltatások ügyféligényekre szabását és a keresleti változá-sokhoz való gyorsabb alkalmazkodást segíti elő. 

Az e-business alkalmazásával csökkenthetők a raktározási költségek, illetve elősegíti az értékláncon belüli 

cégek közötti jobb integrációt. Az IKT hatása jobban érvényesülhet olyan környezetben, ahol a szükséges 

kiegészítő beruházásokat az adott gazdaság egyszerre megteszi. Az emberi erőforrásnak és a szervezeti 

struktúráknak tudni kell integrálni az IKT potenciált, és gyorsan végre kell hajtani azokat a változásokat, 

melyekre szükség van. 

1.5. 4.1.5. Összefoglalás 

Az e-business technológia adekvát alkalmazása alapvető és fontos menedzsment feladat. Ehhez olyan üzleti 

realitáson alapuló szemléletre, techno-tudatos alkalmazásokra van szükség, amely adott politikai, gazdasági, 

társadalmi, technológiai környezetben új vezetői kompetenciákat formál és követel meg egyszerre. Ebben a 

vezető attitűdje, hozzáállása, információ kompetenciái kulcstényezői a technológia sikeres adaptálásának. Az 

info-kommunikációs rendszerek mára minden vállalati tevékenységre kihatnak a tervezéstől az eladás utáni 

szolgáltatásokig. Az e-business alkalmazásával a vállalatok csökkenthetők a raktározási költségek, illetve 

elősegíti az értékláncon belüli cégek közötti jobb integrációt. Jelentősen le tudták csökkenteni a tranzakciós 

költségeket, az adminisztrációs kiadásaikat akár felére is csökkentették, valamint lenyomták a beszerzési árakat. 

A technológia hatékony alkalmazása mindig újraszervezettséget követel meg, költséghatékonyságot eredményez 

a folyamatosan növekvő tendenciájú bevétel növekedése mellett. 

2. 4.2. Az e-kormányzat gazdasági, társadalmi 
jelentősége, formái 

Bevezetés 

Az e-kormányzat gazdasági, társadalmi megvalósulása, formái és hazai megvalósításának egyes eredményei 

fontos tényezői az információs társadalomnak. Jelen fejezet ezeket az elemeket ismerteti. 

Tananyagelem célja: Az elektronikus kormányzás hazai szerepvállalásának, céljainak és eszközrendszereinek 

megismerése. 
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Követelmények: Ismerje az elektronikus kormányzat szolgáltatásait, azok vállalati alkalmazásának 

összefüggéseit. 

2.1. 4.2.1. Az e-kormányzat koncepciója 

Az elektronikus -kormányzás, -közigazgatás, -demokrácia, -government, -administration, mind ugyanazon 

fogalom körül csoportosulnak. Valamennyien egy olyan újszerű kormányzati törekvést fednek, melynek fő célja 

a szolgáltató állam megteremtése, ahol az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások magas színvonala, a 

(központi és helyi) kormányzás hatékonysága (költséghatékonyság), a széleskörű tájékoztatás, a kormányzati 

intézmények működése átláthatóságának növelése, 7 x 24 órás ügyintézés szerepelnek a prioritások között. 

Az e-kormányzatnak két alappillére van : a felhasználó központú (polgárbarát) on-line közszolgáltatások és 

elektronizált adminisztráció alapjain nyugvó e-közigazgatás, valamint az állampolgár által kieszközölt 

digitalizált közérdekű információk átláthatósága és politikai befolyás megvalósulása a közéleti 

véleményalkotásban és politikai döntéshozásban, azaz az e-demokrácia. A közszférát ez olyan kiterjesztett 

szerephez juttatja, ahol az egy ügyfélorientált szolgáltató szerepébe kerül. 

Ennek szellemében készültek a Brüsszeli alapelvek, melyek 2001. november 20-án, 40 ország minisztere által 

elfogadást nyertek: 

• középpontban az ügyfél 

• a közigazgatás szervezeti és eszközrendszerének fejlesztése 

• a társadalmi részvétel bátorítása 

• a bizalom és biztonság megteremtése 

• a választás lehetőségének biztosítása (biztonság, adatvédelem, bizalmasság, hitelesség) 

A nemzeti e-kormányzati portálok összehangolása, átjárhatóvá tétele érdekében az EU elindította azt a 

páneurópai portált, amelyet magánszemélyek és üzleti vállalkozások is haszonnal böngészhetnek, tudjuk meg az 

e-kormányzat híreiből. Az e-kormányzati feladatokat is a helyi viszonyokat jól ismerő, nemzeti kormányzati 

portálokon keresztül kell ellátni. E portálok összehangolása nem csupán nyelvi és technikai akadályokba 

ütközik: komoly hátrány, hogy az államok nem ismerik egymás közigazgatását, és sok az össze nem 

egyeztethető eljárás. Hazánkban ez a kormányzati portál jelenleg a www.magyarorszag.hu oldalon érhető el. 

2.2. 4.2.2. Az e-demokrácia szintjei 

Az e-kormányzat és e-demokrácia meghatározásakor azt is figyelembe kell venni, hogy milyen a környezet 

fejlettségi színvonala. Az Amerikai Közigazgatási Társaság (ASPA) öt szintjét különbözteti meg az e-

kormányzati megoldásoknak, a társaság ajánlását figyelembe véve a fejlődési szintek a következők: 

• fejlődő hálózati jelenlét (a polgárok egyoldalú tájékoztatása rendszeresen frissített oldalak, közérdekű 

információk, helyi rendeletek és előterjesztések, elérhetőségek, és hivatali idők, stb.) 

• kibővített hálózati jelenlét (további hivatalok felé hálózati elágazási pontként használható felületet kínál, alap 

Internet funkciókkal pl.: keresés, fórum, elektronikus levél stb.) 

• közvetlen interakció szintje (szofisztikáltabb funkciók, ügyintézés a különböző városi hivatalok között, magas 

szintű keresőkkel, interakció a lakosság felé is) 

• nyilvános adatbázisok szintje (magas szintű keresőkkel támogatott nyilvános, közérdekű információk, melyek 

egyszerűbbé teszik a mindennapi hivatalos utat) 

• pénzügyi tranzakciók szintje (lehetőséget nyújt pénzügyi tranzakciókra is, például bizonyos díjak 

befizetésére, átutalásra stb.) 

2.3. 4.2.3. On-line közszolgáltatások 

http://www.magyarorszag.hu/
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Még az „e-Europe 2002” akcióterv készítésekor eldöntésre került, hogy a tagországok az alapszolgáltatásokat 

2002 év végére on-line elérhetővé teszik. A 20 alapszolgáltatás közül 12 a polgárok számára, 8 pedig üzleti 

felhasználók számára érhető el (11. ábra). Hazánkban ezek a szolgáltatások többé-kevésbé ma már mind 

elérhetőek. A szolgáltatások megvalósításához négylépcsős felépítésű program vezet: 1. az információk on-line 

továbbítása, 2. egyirányú kapcsolat, 3. kétirányú kapcsolat, 4. teljes körű on-line tranzakció, beleértve a 

kézbesítést és fizetést is. A szükséges adatokat évente két alkalommal gyűjtik be. Ezen alapszolgáltatások a 

következők: 

Lakossági szolgáltatások 

1. Jövedelemadó: adóbevallások, vagyonnyilatkozat 

2. Állásközvetítés a munkaügyi központok segítségével 

3. Szociális háló juttatások: 

• Munkanélküli segély 

• Családi pótlék, gyermek után járó támogatás 

• Egészségügyi juttatás (költségtérítéses, vagy közvetlen járadék) 

• Hallgatói ösztöndíjak 

4. Személyes dokumentumok (útlevél, vezetői engedély) 

5. Gépjármű regisztráció (új, használt és import autók) 

6. Építési engedély kérelmek 

7. Rendőrségi bejelentések (pl.: lopás esetén) 

8. Közművelődési könyvtárak (katalógus elérhetőségek, keresőeszközök) 

9. Bizonyítványok (születési, házassági): kérelmek és bizonyítvány kiadások 

10. Felsőoktatási intézménybe való beiskolázás / egyetem 

11. Lakóhely változtatás bejelentése (lakcímváltozás) 

12. Egészségügyi szolgáltatások (pl.: a különféle kórházak nyújtotta interaktív tanácsadói szolgáltatások, 

kórházi bejelentkezések) 

Vállalkozói szolgáltatások 

1. Alkalmazott után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulás 

2. Vállalkozási nyereségadó: adóbevallás, nyilatkozat 

3. ÁFA: adóbevallás, nyilatkozat 

4. Új cég bejegyzése 

5. Adatszolgáltatás a statisztikai hivatal felé 

6. Vámnyilatkozatok 

7. Telephelyengedélyek, környezet-kapcsolatos engedélyek (beleértve a jelentést) 

8. Közbeszerzés 
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11. ábra: Az e-kormányzat célcsoportjai. Forrás: Zászlós Angéla prezentációja (2005) 

2.4. 4.2.4. Hazai kormányzati koncepció, az e-kormányzat építése 

Központi elképzelések és jövőkép a 2001-es év kormányzati törekvései alapján a Nemzeti Információs 

Társadalom Stratégiájának jövőképének része volt, hogy a kelet-európai régióban Magyarország élenjáró lesz az 

információs társadalom kiépítésében. Minőségi ugrást ér el a magyar anyanyelvűek életminőségének 

javításában, az információs társadalomban való aktív részvétel biztosítása révén. 

A kormányzat missziója, küldetése e jövőkép valóra váltásában az élet minőségének javítása, életének jobbá 

tétele az IKT eszközök használata által. Az elektronikus gazdaság helyi fejlesztési tervének jövőképében 

szerepel az IKT eszközök, technológiák elterjedésének segítése, fejlettebb és olcsóbb elérését lehetővé téve 

újszerű munkalehetőségek pl.: távmunka, távtanulás meghonosítása, K+F támogatása és részben állami 

eszközök forrás multiplikálásával az elektronikus üzletvitel, elektronikus kereskedelem minél szélesebb körű 

elterjedése. 

A hazai e-kormányzat építkezése 2001. júliusától már a gyakorlatban is elkezdődött. Egyre-másra jöttek a 

különféle pályázatok, elkészült a kormányzati portál, s a következő központi projektek indultak: 

• Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) 

• Kormányzati Portál 

• Kormányzati Elektronikus Aláírási Rendszer (KEAR) 

• Közigazgatási adatvagyon-nyilvántartás (KIKERES, www.kikeres.hu) 

• Kormányzati címtár 

• Kormányzati Iratkezelő Rendszer (KIR) 

• Kormányzati Intranet 

• Államtitkári ülések információs rendszere 

http://www.kikeres.hu/
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Hazánkban már az EU-s csatlakozás előtt is voltak fejlesztések (ezek szigetszerű alkalmazások), amelyek 

bizonyos részfeladatokat elláttak. Felesleges és drága lett volna az egészet újra felépíteni, így a meglévő 

alkalmazások, működő rendszerek fölé terveztek egy újabb szintet. Ez lett az informatikai közmű, amely 

azonosított, biztonságos rendszerbe integrálta az eddigi eredményeket és megteremtette a lehetőséget a további 

szolgáltatások és intézmények kapcsolódására. Ezáltal az informatikai rendszerek tudnak egymással 

kommunikálni, és egységesítik az ügyfelekkel való kommunikációt. Az EKG az elektronikus kormányzás 

informatikai hálózati alapinfrastruktúrája, mely biztosítja a központi igazgatás és a területi intézmények 

adatkommunikációs kapcsolatát, internetelérését és elektronikus levelezést. A hálózat ma már eléri az összes 

minisztériumot, az országos hatáskörű szerveket, valamint ezek megyei végpontjait (12. ábra). 

 

12. ábra: Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat (EKG) Forrás: Zászlós Angéla prezentációja (2005) 

Röviden azt lehet mondani, hogy megvalósult a kormányzati szerveket (minisztériumok, hatóságok stb.) 

összehangoló e-kormányzati informatikai stratégia. Ilyen pl. az ágazati vagyon stratégia, a kül- és 

belkereskedelmi adatpiac létrehozása, melyek egy portálon keresztül kínálják szolgáltatásaikat az ügyfeleknek. 

Ez a struktúra azóta részben megváltozott, ugyanis a soron következő kormányzatok általában mindig 

valamilyen újabb irányvonalat építettek be, vagy korábbit szüntettek meg. 

2.5. 4.2.5. Az ügyfélkapu 

Az ügyfélkapu már széles körben ismert eszköze az e-kormányzatnak. Olyan elektronikus ügyfélbeléptető és 

azonosító rendszer, mely biztosítja, hogy az ügyfelek egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba 

léphessenek az e-közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az ügyfélkapu nyitásával jelenleg 

elérhető szolgáltatások: 

• az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) szolgáltatásai (pl. adóbevallás), 

• az okmányirodai szolgáltatások (XR: időpontfoglalás, ügyintézés) és 

• a Kormányzati Portál szolgáltatásai (pl. értesít a gépjármű forgalmi engedély lejártáról, postafiókunkba 

érkezett hivatalos dokumentumról) 

Az ügyfélkapu fő célkitűzése, hogy az állampolgárok, szervezetek egykapus, kényelmes online ügyintézése 

valósuljon meg a közigazgatásban. Pl. időpont foglalás, hivatalos ügyintézésre való figyelmeztető üzenet. 
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2.6. 4.2.6. Az elektronikus kormányzat egyéni és vállalati 
hasznossága 

Az e-kormányzat több lehetőséget is rejt magában, ami a polgárságnak nyújtott minőségi szolgáltatás 

fejlesztéséhez szükséges. A felhasználók percek, órák alatt kell, hogy hozzájuthassanak minden szükséges 

információhoz, szemben a mai napokig vagy hetekig tartó folyamatokkal. 

Egy hatékony stratégia számottevő fejlődést hozhat az alábbi területeken: 

• A lakossági szolgáltatások egyszerűbbé tétele 

• A felesleges állami ügyintézési szintek megszüntetése 

• Az integráció és redundanciák eltávolítása egyszerűsíti a hivatali munkát 

• A közigazgatási folyamatok áramvonalasítása ahhoz, hogy a lakosság igényeire gyors választ tudjon adni. 

Négyféle polgárközpontú csoportot különböztethetünk meg a szolgáltatások átadásának lehetőségét tekintve: 

• Egyének/polgárok, kormányzat/polgárok: az egyszerű szerkezetű, könnyen használható one-stop 

szervizpontok kialakításával emelt-szintű állami szolgáltatások vehetőek igénybe. 

• Vállalkozások, kormányzat/vállalkozók: csökkenti a kormányzat, vállalkozókra hárított redundáns 

adatszolgáltatási terheit, felhasználva az e-business adta kommunikációs lehetőségeket. 

• Kormányközi kapcsolatok, kormányzat/(ön)kormányzat: Az önkormányzatok és a kormányzat közötti 

beszámolók, jelentések, teljesítmény mérési lehetőségek hatékonyabbá tétele. Más kormányzati szinteken, pl. 

az adatkezeléssel lehet jelentős megtakarításokat elérni, hiszen pontosabb adatokkal tudnak dolgozni. 

• Kormányzaton belüli, Belső hatékonyság és eredményesség: a modern technológiák használatával csökkennek 

a költségek, emelkedik a szolgáltatási színvonal, az ipari szektor legjobb gyakorlatainak felhasználásával az 

adminisztrációs munka is leegyszerűsödik (pl. ellátási lánc menedzsment, pénzügyi menedzsment, 

tudásmenedzsment.) 

2.7. 4.2.7. Összefoglalás 

Az e-kormányzat folyamatai olyan újszerű kormányzati törekvést fednek, melynek fő célja a szolgáltató állam 

megteremtése, ahol az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások magas színvonala, a (központi és helyi) 

kormányzás hatékonysága (költséghatékonyság), a széleskörű tájékoztatás, a kormányzati intézmények 

működése átláthatóságának növelése, 7 x 24 órás ügyintézés szerepelnek a prioritások között. Az e-kormányzati 

tevékenységek két irányvonalat képviselnek: egyfelől információ-alapú szolgáltatásokat nyújtanak az 

állampolgároknak (e-közigazgatás), másfelől erősítik a polgárok közéleti folyamatokban való aktív részvételét, 

azaz az e-demokráciát. A lakosság, vállalkozók, önkormányzatok és az állam képesek minden releváns 

információ eltárolására, anélkül, hogy ehhez könyvelőt vagy ügyvédet vennének igénybe. Az állami 

alkalmazásban lévő dolgozók munkájukat egyszerűen, hatékonyan és az üzleti oldalon álló partnerük számára is 

hasznosan végzik. 
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5. fejezet - Az internet jelentősége a 
tájékozódásban 

Bevezetés 

A pályaorientáció fő feladata az egyéni igényeknek megfelelő tájékozódás biztosítása. Áttekintésünkben minden 

olyan rendszert pályaorientációsnak tekintünk, amelynek célja pálya-képzésválasztással kapcsolatos 

információk és szolgáltatások nyújtása. Az ilyen internetes oldalak sokféle tartalmi elemet, szolgáltatást 

tartalmazhatnak. 

A legfontosabb tématerületeket egy-egy példával alátámasztva soroljuk fel: 

• Pályaismeret– foglalkozások, tevékenységek, pályaterületek (pl. epalya.hu) 

• Iskolarendszer (pl. felvi.hu), 

• Szakképesítések, végzettségek (pl. nive.hu), 

• Képzési lehetőségek – konkrét iskolai és iskolarendszeren kívüli képzési ajánlatok (pl. pallo.hu), 

• Önismeret (pl. palyanet.hu) 

• Munkavállalók, pályakezdők, nők, emigránsok, fizikai dolgozók, hátrányos településeken élők, stb. szóló 

ismeretek (álláskeresés, munkajog, munkahelymegtartás, vállalkozás)(pl. munka.hu) 

• Munkaerő-piaci információk (pl. munka.hu) 

• Pályainformáció, pálya- és képzésválasztást segítő szolgáltatások, a fenti adattartalmak személyre szabott 

összekapcsolása. (pl. kollegiumkft.hu) 

1. 5.1. Nemzetközi honlapok jelentősége a 
tanácsadásban 

Bevezetés 

2004 óta hazánk az Európai Unió tagja, s az elmúlt években jelentősen bővültek a magyar állampolgárok 

munkavállalási lehetőségei más tagállamokban. E folyamat egyik eredménye az EURES honlap. 

Cél: Ismerje az Európai Uniós honlapokat. 

Követelmény: Tudja használni az EURES nyújtotta lehetőségeket. 

Az európai tagállamok nyelvén keresztül kereshető honlapok közös neve: EURES 

Elérés: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu
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A honlap 29 európai ország álláshelyeit tartalmazza, a keresett ország, illetve az anyanyelv szerinti bontásban. 

Az adatok a munkáltatóktól származnak, ezért igen hamar elévülnek. 

Az EURES az európai foglalkoztatási mobilitás portálja, azaz egy olyan fejlett informatikai rendszer, ami 29 

európai ország munkavállalóinak és munkáltatóinak egymásra találását segíti. A rendszer már 1,2 millió 

állásajánlatot, 300 ezer feltöltött önéletrajzot és 17 ezer regisztrált munkaadót tartalmaz. 

Az EURES munkakeresőknek és munkaadóknak is külön felületet biztosít. 

Az álláskereső felület: háromszintű szakterületlistát vagy foglalkozásnevet, álláshirdetést tartalmaz. 

Kereshetünk a publikált hirdetések között megjelenésének ideje, keresett munka hossza és ország (valamint 

régió) alapján. 

Az álláskereső létrehozhat egy keresési profilt, az álláskeresőn beállítható feltételek eltárolása lehetővé teszi, 

hogy a gyakorta használandó keresési beállításoknak megfelelő találatokat gyorsan (néhány klikkeléssel) és 

automatikusan lekérjük. A jól használható önéletrajz-összeállítást megkönnyítő funkciók használatával létrejött 

CV-k publikálás után a potenciális munkáltatók által is kereshetővé válnak. Emellett tartalmaz alapvető 

tudnivalókat diplomások vagy hamarosan diplomát szerzők számára. 

A munkaadók számára kialakított felület több módszer segítségével alakul ki. Az álláshirdetések feladásának 

módja országonként változik, egyes esetekben elektronikusan is történhet, máskor közvetlenül fel kell venni a 

kapcsolatot az illetékes EURES tanácsadóval. Fontos információ, hogy ellenőrző listák formájában áttekinthetők 

a legfontosabb tennivalók a külföldi munkavállaló felvétele előtt, közben és után. 

Jól kiegészítik az álláskeresők és a munkaadók információt az egyéb tartalmak, mint például az európai 

országokkal kapcsolatos munkaerő-piaci információk, élet- és munkakörülmények bemutatása, munkaerő-

áramlással kapcsolatos tudnivalók, kapcsolódó linkek (például az egyes országok foglalkoztatási szolgálatai). 

Vélemények az EURES portálról: 
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Az EURES rendszer tartalma jól strukturált, jól elkülönül a munkakeresőknek és a munkaadóknak szóló rész, 

valamint az egyéb hasznos tudnivalók blokkja. A keresőfelületek jól elrendezettek, többszintű listás 

választásokat tesznek lehetővé, sok találat esetén egyszerűen megoldható a keresés pontosítása. A rendszerből 

könnyen és gyorsan megtudható azoknak a tanácsadóknak az elérhetősége, akik (jellemzően e-mailben és 

telefonon) segítséget tudnak nyújtani a témával kapcsolatban. 

A nyitóoldalon megjelenik a rendszerben szereplő álláshelyek, önéletrajzok, munkaadók száma. Ez már a 

honlap megnyitásakor megerősíti a felhasználót abban, hogy egy komoly és gazdag tartalommal rendelkező 

oldalra érkezett. Az eltárolható keresések lehetővé teszik, hogy bármikor gyorsan hozzáférjünk a nekünk fontos 

beállításoknak megfelelő álláshelyek listájához. 

Rendszer neve: Choices Online 

Elérés: www.bridges.com 

Nyelv: angol 

Komplex pályaorientációs portál, amely szakértők által kidolgozott anyagokat, munkaerő-piaci statisztikákat 

tartalmaz. Interaktív felület kérdőívek, keresések, feladat-jellegű interaktív blokkok találhatóak. 

 

A Choices rendszer többféleképpen rendezi csatornákba, szekciókba a funkciókat, eszközöket, információkat. 

Tartalom alapján a WORK (munka), LEARN (tanulás) LIFE (élet) bontást alkalmazza, ami a Life Long 

Learning alapelvekhez illeszkedik. Elérhető funkciók szerint EXPLORER (felfedező), és PLANNER (tervező) 

blokkokat különböztet meg, de sok eszköz mindkettőben szerepet kap. A rendszer bizonyos részein a tanuló-

szülő- oktató bontás is megjelenik, de ez a valóságban kevésbé befolyásolja a megjelenő tartalmat. 

Az egyes szekciókban levő információk és funkciók természetesen több ponton átfedésben vannak, 

kapcsolódnak egymáshoz. A – bármilyen módon – megtalált, kiválasztott információk elrakhatók a személyes 

portfólióba. A Choices Online-ban fontos szerepet játszó Ability Profiler az O*Net kérdőív-rendszert használja. 

WORK – a foglalkozások, karrierek fejezete 

http://www.bridges.com/
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A foglalkozás-bemutató adatlapok elérési útjai: 

• Témakör szerint (Browse by clusters) – a foglalkozások összesen 16 témakörbe vannak besorolva 

• Témakör kérdőív alapján (Cluster finder) – a rendszer a következő kérdések alapján javasol témakört: Melyik 

tevékenységet végezném szívesen? Mely tulajdonságok jellemzőek rám leginkább? Mely tantárgyakat 

szeretem a legjobban? 

• ABC szerinti böngészés, kulcsszavas keresés, véletlenszerű választás, csak a szakmabemutató filmet is 

tartalmazó foglalkozások böngészése 

• Egyéb keresési lehetőségek (Career finder): 

• Képzettség, megszerzett végzettségek szerint 

• Kereseti kilátások, munkaerőpiaci-tendenciák szerint 

• Képességek szerint (basic skills, transferable skills, workplace skills) 

• Személyes jellemzők szerint (érdeklődés, fontosnak tartott értékek, osztályzatok) 

• Egyéb jellemzők szerint: szűkebb témakörök, munkakörülmények, fizikai, pszichikai követelmények, 

jellemző munkarend, katonai-civil típus, elsősorban női, elsősorban férfi foglalkozások. 

• Az ajánlott foglalkozások kérdőíveken keresztül is elérhetők (érdeklődés, fontosnak tartott 

• Interaktív blokkok: karrier-tervező, önéletrajz-író, virtuális állásinterjú, kísérőlevél készítő. 

A foglalkozásokról megjelenő adatok: 

• rövid leírás, jellemző tevékenységek, munkakörülmények és követelmények, munkarend, kapcsolódó 

foglalkozások, szakmabemutató film 

• jellemző érdeklődési területek, fontosnak tartott értékek, személyiségjegyek 

• szükséges készségek, képességek (képesség és szint) 

• javasolt tanulási útvonal 

• kereseti és munkaerő-piaci adatok 

• katonai lehetőségek 

• foglalkozáshoz kapcsolódó szervezetek és linkek 

LEARN – tanulási útvonalak megtervezése 

Eszközök, funkciók: 

• a foglalkozásokhoz hasonlóan lehetséges a szakterület, név, ABC szerinti keresés, böngészés 

• iskolaválasztás, - összehasonlítás – szempontok: helye, megye; szint; állami, magán vagy egyházi; belvárosi, 

külvárosi, vidéki; iskola nagysága 

• ösztöndíjkereső 

• major finder: egy 50-60 elemből álló szólistából kell válogatni, ezek alapján javasol a rendszer szakokat. 

• A beállításoknak megfelelő szakok adatlapján a következő információk jelennek meg: 

• szak leírása, kapcsolódó szakok és foglalkozások, feltételek, finanszírozási lehetőségek, kapcsolódó linkek). 

• Iskolai útvonal tervező: osztályok (képzési szintek) szerint megtervezhető a képzési útvonal (tantárgyakra, 

tanfolyamokra, kreditekre lebontva). Az egyes pontokhoz konkrét képzési hely is rendelhető. 
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LIFE – a szabadidő világa 

Ez a szekció jelenleg két alfejezetet tartalmaz: önkéntes munkák és szabadidős tevékenységek. Ezek 

ugyanazokba a témakörökbe vannak sorolva, mint a WORK fejezet foglalkozásai és a LEARN fejezet tanulási 

lehetőségei. Mind az önkéntes munkák, mind a szabadidős tevékenységek bemutatása főként szövegesen 

történik, de itt is fontos szerepet kapnak a kedvcsináló jellegű érdekességek és a témához kapcsolódó linkek. 

A Choices 1996 óta ismert Magyarországon, magyar nyelvű adaptációja is elkészült az egyszerűbb, korábbi 

verzióknak, amelyet 2002-ig folyamatosan frissítette. 1995-2000 között a munkaügyi szervezet Choices 

tanácsadókat is képzett. 

Összefoglalás 

Az Európai Unió tagállamai számára a munka és álláskeresésben az EURES honlap segít, amely európai 

nyelveken, így magyarul is hozzáférhető. 

A honlap nagymértékben segíti a munkavállaláshoz kapcsolódó információkhoz történő hozzáférést. Három fő 

területet foglal magában. Az álláskeresők és a munkáltatók felületét, valamint a hasznos információkat. Ebből 

kiemelhetjük a munkavállaláshoz kapcsolódó ismeretek bemutatását is. A honlap lehetővé teszi az egyéni 

beállítások (profil) kialakítását és megőrzését is. 

A Choices Magyarországon is ismert tanácsadó program, melynek komplexitása megfelel a kontaktusban 

történő tanácsadás információs követelményeinek. Elsősorban angolul beszélő fiatalok, diplomások, pálya-

munkaválasztását segítő program. Kb. 10 éve magyar nyelvű változat nem frissített. 

2. 5.2. Magyar honlapok a pálya-munkavállalás 
témakörében 

Bevezetés 

Magyarországon 1990 és 2000 között a számítógéppel támogatott orientáció illetve az ehhez kapcsolódó 

adatbázisok álltak többnyire az álláskeresők illetve a pályaválasztók számára. Az internet robbanásszerű 

elterjedése a világon lassabban éreztette hatását hazánkban, de 2010-ben már igen jelentős volt az internetezők 

száma. A pályaválasztók körében, mint információ forrás a legelső helyen szerepel az internet (16-25 éves 

korosztály) megelőzve a tanárok illetve a szülők információ nyújtó szerepét. 

Cél: Ismerje meg a magyar munkavállaláshoz kapcsolható honlapok széles körét! 

Követelmény: Ismerje a három legjelentősebb magyar holnapot! 

2.1. 5.2.1. KépezdMagad 

Elérés: www.kepezdmagad.hu 

Nyelv: magyar és kis mértékben angol 

A honlapon elérhető képzések és képző intézmények adatbázisa, tanácsadói programmal kiegészítve. 

Kiemelhető, hogy az adatforrást a hivatalos adatbázisok és képzőktől gyűjtött adatok jelentik. 

Rövid bemutatás: 

Az eTartalom pályázat keretében létrehozott KépezdMagad rendszer, - amelyet az Educatio Kht. és a Taninfó 

Kft. alakított ki -, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyesítse magában a különböző képzési adatbázisokat, egy 

helyen tegye elérhetővé az élethosszig tartó tanulás különböző állomásain szükséges adatokat. A rendszer 

tartalmazza az államilag fenntartott iskolák, valamint a felnőtt képzők adatait, valamint részletes adatokat közöl 

az OKJ-s szakképesítésekről is, A fejlesztők mindezen adatok elérésére felhasználóbarát, de sok beállítási 

lehetőséget tartalmazó keresőfelületeket alakítottak ki. 

A szakmabemutató adatlapok tartalma: 

http://www.kepezdmagad.hu/
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(alap)adatok; képzési és vizsgafeltételek; jogszabályok; a szakképesítéssel végezhető munka bemutatása; 

egészségkárosító tényezők, balesetveszély; szakmai és vizsgakövetelmények; szükséges tulajdonságok; 

egészségi követelmények; továbbképzési, átképzési lehetőségek, kapcsolódó szakmák; előzmények az OKJ-ban 

és a régi jegyzékekben. 

Keresési lehetőségek: 

szakképesítések: név vagy OKJ-szám alapján, valamint összetett keresés szakmacsoport, szakirány (kétszintű), 

szint, szükséges iskolai végzettség, betölthető foglalkozás, lehetséges képzési forma, egyéb jellemzők (szakmai 

előképzettség, nyelvvizsga, gyakorlat szükségessége) alapján. 

2.2. 5.2.2. Nemzeti Pályainformációs Központ (NPK) 

Fenntartó: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Nemzeti Pályainformációs Központ 

Elérés: www.npk.hu 

 

Rövid bemutatás 

A honlap feladata elsősorban olyan információk közzététele, amelyet, európai képzési lehetőségeket keresők, 

Magyarországon tanulni kívánó külföldiek használni tudnak, valamint fórum biztosítása a Euro Guidance 

tanácsadók részére. 

Az NPK tanácsadóinak feladata a hálózaton keresztül válaszolni a magyarországi tanulással kapcsolatos 

kérdésekre, és továbbítani a hozzájuk érkezett, külföldi tanulással kapcsolatos kérdéseket, valamint információs 

anyagokat készíteni a külföldiek magyarországi és a magyarok külföldi tanulásához. Ezek az anyagok, valamint 

az európai képzési lehetőségekkel kapcsolatos hírek megtalálhatók a honlapon. 

Az európai képzési lehetőségeket tartalmazó Ploteus rendszerbe a magyar lehetőségek feltöltése is az ő 

feladatuk. Az ehhez a munkához átvett adatbázisokat saját rendszerükben is hozzáférhetővé teszik. 

http://www.npk.hu/
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Felépítés: 

• Szakmák bemutatása 

• Képzési adatbázis 

• Középiskolai (helyesen: közép- és szakiskolai vagy középfokú kellene legyen) adatbázis 

• Felsőoktatási adatbázis 

• Felnőttképzési adatbázis 

• Gyakorlati képzőhelyek adatbázisa 

• Európai képzési adatbázis 

• Európai képzési információk 

• Kiadványok 

• Tanácsadóknak szóló oldalak 

• Hírek 

• Angol, német, francia nyelvű verzió 

2.3. 5.2.3. FELVI.HU 

A felsőoktatás területén jelenleg – többé-kevésbé – megvalósítja azt a távlati célt, ami a szak- és felnőttképzés 

tekintetében ma még eléggé távolinak tűnik. Az oldal a felsőoktatással és főként a felsőoktatási felvételi 

eljárással kapcsolatos minden fontos információt közzétesz, és mindezt legtöbbször jól értelmezhető, könnyen 

kezelhető eszközökkel teszi. Noha a szak- és felnőttképzés világa sokkal kevésbé szabályozott, de célként 

kitűzhető egy a FELVI.HU rendszerhez hasonlóan használható képzési információs rendszer elkészítése. 
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Legfontosabb tartalmi elemek, funkciók: 

• Szakkereső: kar vagy intézmény szerint, egyszerű és összetett kereső; szakirányú továbbképzések, doktori 

képzések keresője 

• Felsőoktatási intézmények bemutatása (karok és szakok is) 

• Szakleírások 

• Aktualitások, hírek, fontos tudnivalók 

• Statisztikák, rangsorok, ponthatárok 

• Elektronikus felvételi rendszer 

• Pályaorientációval kapcsolatos információk (önismeret) 

2.4. 5.2.4. Pályanet 

Rendszer neve: Pályanet.hu pályaválasztási tanácsadó portál 

Elérés: www.palyanet.hu 

Nyelv: magyar 

Célcsoport: pályatanácsadók, pályaválasztás előtt álló fiatalok 

Tartalom, szolgáltatások: pályabemutatások, címlisták, önismerettel kapcsolatos tesztek, emailes tanácsadás, 

tanácsadóknak szóló információk 

Készítő, fenntartó: Kontakt Alapítvány 

http://www.palyanet.h/
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Az oldalakon saját anyagok, információk, programok találhatók. 

Létrehozás ideje: a honlap a közelmúltban megújult. 

 

Rövid bemutatás 

A munka- és pályatanácsadáshoz kapcsolódó tevékenységet végző Kontakt Alapítvány azzal a céllal hozta létre 

a honlapot, hogy megkönnyítse a fiatalok eligazodását a tanulás, a munka és a pályák világában, és egyúttal 

segítséget, szakmai, információs fórumot nyújtani a pályaválasztással, munkavállalással foglalkozó 

szakemberek számára is. A honlap fejlesztése, fenntartása nem tartozik az alapítvány legfontosabb feladatai 

közé. A honlap korrekt, de a rajta lévő tartalom elég kicsi, a technikai megoldások egyszerűek. 

Tartalom: 

1. Pályaválasztóknak: 

• Segítségkérés: lehetőség van e-mailben fordulni pályaválasztási tanácsadóhoz és munkajogászhoz. Az e-

mail-küldést a kérdező legfontosabb adataira kérdező űrlap segíti. 

• Pályaismertető: kb. 40 pálya bemutatása. A bemutatás a következő kérdésekre válaszol röviden: Mit 

csinál? Hol, milyen körülmények között dolgozik? Milyen érdeklődésűek válasszák ezt a pályát? Milyen 

képességek fontosak ehhez a szakmához? Milyen iskolatípusban lehet tanulni? Milyen tantárgyakat kell ott 

tanulni? Milyen feltételei vannak, hogy felvegyenek? Milyen foglalkozások tartoznak ehhez a pályához? 

Emellett interjúk, híres emberek élettörténetei segítik a pálya megismerését, további kb. 40 pálya esetén 

csak a pálya rövid bemutatását adják. 

• Tesztek: Kitölthető két rövid teszt: egy érdeklődést vizsgáló nismereti és egy 20 kérdéses pályaismereti 

(milyen tevékenység való neked?) 

• Címjegyzék: Bőséges címjegyzéket adnak meg a különféle tanácsadási, segítségkérési lehetőségekről. 
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• Egyéb: Találhatunk pályákkal kapcsolatos „mókát” és egy kis szellemi totót”. 

2. Tanácsadóknak: A tanácsadókat klub szervezésével, kiadványok bemutatásával, publikációk közlésével 

segítik. 

Fejlesztés alatt van az eletpalya.munka.hu a Nemzeti Pályaorientációs Portálként fog funkcionálni. A széleskörű 

információn kívül a tanácsadáshoz való hozzáférést is biztosítani kívánja. Munka-pálya tanácsadással 

foglalkozó szakemberek regisztráltathatják magukat a tanácsadók virtuális közösségében. 

2.5. 5.2.5. Összefoglalás 

A magyar nyelvű holnapoknak igen széles skálája áll rendelkezésre, azonban ezek az információk 

komplexitásukban elmaradnak a nemzetközileg ismert honlapoktól. Célorientált honlapok közül a felvi.hu az 

egyik leglátogatottabb felsőoktatásról információt szolgáltató oldal, míg a nemzetközi kapcsolatok szélesítését a 

Nemzeti Pályainformációs Központ honlapja adja. Az önismeret fejlesztését a palyanet.hu (Kontakt 

Alapítvány), valamint a Kollégium Kft. SZONIP, internetes alapú önismereti és tanácsadó programjai jelentik. 

Kiemelhető a Taninfó Kft. által működtetett szekkepesites.hu honlap, amely úttörő jellege miatt is érdemes 

felkeresni. 
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6. fejezet - Számítógéppel támogatott 
orientáció története 

Bevezetés 

A számítógépes tanácsadás szerepe a pályaválasztási és munka-tanácsadásban több oldalról elemezhető. 

Magyarországon maga a számítógéppel való kommunikáció és a számítógépnek a humán szolgáltatásban 

történő alkalmazásának hagyományai is igen rövid időre nyúlnak vissza. Maga az a gondolat is, hogy egy gép 

adjon felvilágosítást az embernek önmagáról, újszerű. 

A pályaválasztási elméletek és kutatások három jellemző személyiségvonást emelnek ki a helyes pályaválasztási 

döntés kialakításának sikerességekor: az érdeklődést, a képességeket és a munkamódot. 

1. 6.1. Tanácsadó és orientáló programok nemzetközi 
és hazai fejlődési trendjei 

Bevezetés 

A kutatások nagy része bizonyítja, hogy a fiatalok és a középkorosztály meghatározott százaléka szívesebben 

kommunikál egyéni problémáiról géppel, mint tanácsadóval vagy tanárral. Ennek pszichológiailag elemezhető 

és igazolható oka volt a ’90-es években. 

Cél: Ismerje meg a programok személyes felhasználási lehetőségeinek folyamatát. 

Követelmény: Tudjon tájékozódni a programok célja alapján. 

A meghatározott életkori sajátosságoknak nehezebbé teszik a kommunikációt (például kamaszkor), 

meghatározott személyiségtípusok (például az introvertáltak) nem könnyen létesítenek interperszonális 

kontaktust, ennek következtében szívesen és jól kommunikálnak a számítógéppel. A számítógéppel folytatott 

párbeszédben a tanácskérő vagy az önmagáról információt szerezni kívánó személy többször és többféle módon 

fogalmazhatja meg önmagát. Ez konkrétan azt jelenti, hogy más és más válaszokat adhat egy kérdésre, így 

ellenőrizheti, hogy válaszainak megfelelően milyen más és más eredményt kap. Ez egyrészt a személy 

flexibilitását mobilizálja, másrészt viszont lehetőséget ad a személyiségnek arra is, hogy szégyenkezés nélkül 

változtasson álláspontján. Tehát azok az erkölcsi parancsok, amelyek dominánsak egyes kultúrákban, pl. hogy 

egyértelműen válaszolj, hogy igazat válaszolj, ezek itt kevésbé kapnak szerepet, és ez megkönnyítheti a 

tanácskérőnek az önismereti munkát. 

Elemezhetjük a számítógépes rendszereket a számítógéppel folytatott tanácsadás elméleti, filozófiai háttere 

szempontjából. Itt azt kell hangsúlyoznunk, hogy a számítógép önálló gondolatisággal nem rendelkezik, így 

azok a filozófiák, amelyet a számítógépre illesztett tanácsadási szisztémákon keresztül a népességnek kínálunk, 

meghatározóak lehetnek a lakosság szemléletének alakulásában. 

A számítógép segítségével e filozófiák lényegében torzulásmentesen jutnak át, mint információk a felhasználók 

köréhez. Ez konkrétan azt jelenti, hogy Magyarországon jelenleg kialakult filozófiai megközelítések 

sokszínűsége nehézzé teszi a képzett vagy kevésbé képzett tanácsadók számára a meghatározott és önnön 

meggyőződésükkel megegyező filozófia képviseletét. 

Tekintsük át a számítógéppel történő tanulás, tanácsadás kialakulását is. 

A számítógép oktatásban való felhasználását nem az elméleti modell, hanem a technika megjelenését követő 

hihetetlen optimizmus sugallta. Az olcsó gépek megjelenésekor szinte minden feladatra számítógépet akartak 

használni. Ekkor a számítástechnika elmélete még kevéssé kidolgozott volt és csak szűk kör rendelkezett 

ezekkel az ismeretekkel. Ez rengeteg zsákutcába jutott próbálkozást eredményezett. Ezek közül egy 

magyarországi és a témába vágó példa a nyolcvanas évek elejéről az ún. "Iskolaszámítógép program". A 

középiskolákat számítógépekkel látták el, de nem volt megfelelően képzett tanári kar. Az oktatási célú 

programokat esetleges módon, megfelelő felkészültség nélkül fejlesztették. A program során az iskolába 

látogató ember legtöbbször különböző - nem igazán készségfejlesztő - játékokkal babráló diákokat látott. 
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A számítástechnika oktatási célú felhasználásának másik problémája az egyoldalúság volt. Sokaknak eszébe 

sem jutott, hogy egy technikai eszközt humán célokra is fel lehet használni. 

Az Egyesült Államokban a számítógéppel segített oktatás beveze¬tésében három utat különböztettek meg. 

Az első szerint a programokat a piacról kell beszerezni, majd a lehetőségekhez alakítani a kurzus anyagát. 

Ennek hatalmas előnye az, hogy programfejlesztésre sem időt, sem pénzt nem kell költeni, hátránya pedig az, 

hogy meghatározott keretekben kell dolgozni. 

A második módszer a külső fejlesztés, amit profi programozók végeznek a felhasználó igénye szerint, aminek 

hátránya az, hogy az ellenőrzés kicsúszhat a megrendelő kezéből. 

A harmadik út a saját fejlesztés. Amennyiben a felhasználók és a programot fejlesztők együttműködése 

megfelelő, ez a legsikeresebb megoldás. Persze itt is hátrány lehet például az, hogy a programozó nem maga a 

felhasználó, a felhasználó pedig nem maga a programozó (illetve csak ritkán). 

A számítógépes rendszerek fejlődését tekintve azt állapíthatjuk meg, hogy egyrészt az információt szolgáltató 

programokat, másrészt az önkiértékelő programokat részesítették előnyben. Az elmúlt években nagyobb súlyt 

kaptak az önkiértékelő programok, amelyek már igyekeznek a statikusságtól az interaktivitás felé haladni. 

Ennek nemcsak az az oka, hogy a személyek igénye megnőtt saját önismeretük iránt, hanem az is, hogy ismét 

lábra kapott a fejlett ipari országokban a pszichológiai tesztek alkalmazhatóságának kérdésköre, és így a 

munkáltatók is érdeklődnek a pszichológiai tesztekkel mérhető eredmények iránt. A programok nagyobb része 

azonban önkiértékelő eljárással dolgozik, amelyekről nem mondhatjuk el, hogy rendelkeznek az érvényesség és 

a megbízhatósági mutatókkal, viszont személyes profilt sem adnak a vizsgált személyről, de összeillesztik a 

kapott eredményeket néhány pálya-, illetve állás- ajánlattal. Az ilyen programok úgynevezett térképet rajzolnak 

a személyiségről, illetve a gazdaság lehetőségeiről, és ezt vagy a személynek önmagának kell összeillesztenie, 

vagy ehhez is készítenek egy programot. Így összekapcsolják a személyes profilt a pálya- ajánlatokkal, és 

javaslatok is születnek, amelyeket azután az egyén a maga döntése alapján használhat fel. 

A Szent István Egyetem 1992-ban kezdte meg a magyar orientáló programok kialakítását. Tapasztalatainkról 

1993-ben a Budapesten és Gödöllőn tartott nemzetközi konferencián számoltunk be. Itt bemutatásra került a 

STOP – Számítógéppel Támogatott Orientáció a Pályák világában (Szilágyi – Kovács), amelyet azóta több 

jelentős közlemény követett (Szilágyi, 1995, 1998, 2000). 

Az orientáló programok közös jellemzője tehát, hogy segíti a jelöltet a munka-pálya világában történő 

tájékozódásban, egy kiemelt szempont mentén konkrét információt (ajánlatot) szolgáltat. 

2000 és 2010 között az orientáló és az önismeretet fejlesztő programok kombinációjaként kialakult a magyar 

tanácsadási rendszerben alkalmazott korosztály specifikus programcsomagok struktúrája. A fejlesztés a Szent 

István Egyetem munkatársainak bevonásával történt, forgalmazója a Kollégium Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

volt. 

Az INDULJUNK EGYÜTT! CD 5 programot tartalmaz, melyek segítik a 12-15 éves tanulók öndefiníciós 

képességének kialakítását. Az öt pályaorientációs szoftvert magába foglaló programcsomag a tanulók 

érdeklődéséről (Tájoló- Érdeklődés, Ismered magad?), képességéről (Tájoló- Képesség, Mit szeretek csinálni?) 

és munkamódjáról (Tevékenységeim) segít képet alkotni. 

A MI LESZEK, HA NAGY LESZEK? CD a tájékozódásban és a pályaválasztásban nyújt segítséget a 14-16 

éves korosztály számára. A szoftver 5 programot tartalmaz, melyek a fiatal érdeklődését (Tájékozódó, 

Érdeklődés és Pályák), képességeit (Képességeim) és munkamódját (Tevékenységeim) tárják fel. A felhasználó 

által választott érdeklődési irányokhoz kapcsolódóan pályaajánlatokat is nyújtanak a programok. A 

programcsomag tartalmaz egy információs programot (Pályák világa) is, mely közel 500, az Országos Képzési 

Jegyzékben is szereplő középfokú pályaleírással nem csak a tanulóknak, hanem a tanároknak és a szülőknek is 

segíthet a foglalkozások közti eligazodásban. 

A SZAKKÉPZETTSÉGET SZERETNÉK! programcsomag elsősorban azoknak a 16-25 év közötti fiataloknak 

nyújthat segítséget a pályaválasztásban, akik mihamarabb szeretnének kilépni a munka világába. 

A FELSŐOKTATÁSBA KÉSZÜLÖK! CD azoknak a fiataloknak készült, akik a középiskola befejezését 

követően főiskolán vagy egyetemen szeretnének továbbtanulni, de még bizonytalanok a döntésükben. 

Összefoglalás 
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A tanácsadó és orientáló programok nemzetközi és hazai fejlődési tendenciái két fő irányban foglalhatók össze. 

Az egyik irány, amelyre Magyarországon kevés példa akad, a pszichológiai mérések számítógépes 

felhasználása, míg a másik irány az önértékelő eljárások, pályaorientációban történő felhasználása együtt 

fejlődik a nemzetközi tendenciákkal. Ezen belül kiemelhetjük az önértékelő eljárások sikeres magyar 

adaptációját. A filozófiai lekötelezettség a személyiségközpontú és felhasználóbarát megoldások dominánsak a 

magyar fejlesztésekben. 

2. 6.2. Internetes alapú orientáló programok 
bemutatása 

Bevezetés 

A szakirodalom jelentős különbséget fogalmaz meg a tanácsadó és az orientáló programokkal szemben 

támasztott követelmények vonatkozásában. A tanácsadó programok komplexek és folyamatosan egyeztetik a 

személyiségjellemzőket a pálya vagy a képzési követelményekkel. Az orientáló programok felhasználóra bízzák 

az egyeztetés folyamatát. 

Cél: Ismerje e programok előnyeit és hátrányait 

Követelmény: Egy program felépítését és filozófiáját ismerje fel 

A honlapok bemutatásakor a leggyakrabban használt tanácsadó és orientáló programok is leírásra kerültek. Ezek 

a bemutatások azonban az internet alapú megközelítések individuális felhasználhatóságát mutatták be. 

A program angol nyelvű változatát a nemzetközi honlapok bemutatásánál ismertettük. 

A következő részben a tanácsadó tevékenység szempontjából mutatunk be egy nemzetközi és egy hazai jól 

használható programot. 

Choices (döntések vagy választások), mint a kanadai kormány által fejlesztetett program kiemelhető a 

szoftverek széles köréből. Ez a program tipikus példája a számítógéppel segített munkavállalást tervező 

rendszernek. A programot részletesebben ismertetjük, mert magyarországi adaptációja is elkészült. A program 

igényli a tanácsadó és a tanácskérő együttműködését. Mielőtt a tanácskérő odaül a számítógép elé egy 

tanácsadói beszélgetésen vesz részt, amelyen meghatározza érdeklődését, vérmérsékletét, képességeit, valamint 

a munkával (pályával) kapcsolatos elvárásait. Ez a beszélgetés általában két órát vesz igénybe a kanadai 

tapasztalatok szerint. A második lépés a tanácskérő számára az általa megfogalmazott önértékelés elemzése a 

tanácsadóval. Ez a lépés feltárhatja a hibás öndefiníció területeit és még Choices program használata előtt 

további tanácsadói beszélgetéshez vezethet. Az előzetes önértékelés arra is rámutat, hogy a tanácskérő az egyes 

körülményeket mennyire érzi döntőnek abban, hogy majdani munkájával megelégedett legyen. Ezután az 

értékelő átbeszélés után kerül sor a program használatára. 

2.1. 6.2.1. Choices - Számítógéppel támogatott pályaválasztási 
tanácsadási rendszer 

A rendszer igen sok szempontot vesz figyelembe, és az adatok is igen sokféleképpen használhatóak fel. A 

rendszer ismertetése előtt tudni kell, hogy ez a program állami támogatással készül, és állandó korszerűsítése 

folyamatos. Ez minden számítógéppel kapcsolatos tanácsadói rendszernek igen fontos feltétele, hogy a benne 

lévő adatok frissek és naprakészek legyenek. A Choices két nagy részből áll, az úgynevezett foglalkozási 

komponensből (I.), és a képzési komponensből (II.). A foglalkozási rész négy utat ajánl a jelöltnek. Ez a feltáró 

út, amivel az összes információt megszerezheti magáról. A kapcsolódó út, az áttekinthető alapfoglalkozások 

bővítését szolgálja. A részletező út a foglalkozások megfelelő voltának értékeléséhez, megítéléséhez szükséges 

információ biztosítását szolgálja, és az összehasonlító út, a foglalkozások megfelelő voltának értékeléséhez, 

megítéléséhez szükséges információt biztosítja. 

A II. rész a képzési és oktatási lehetőségeket tartalmazza. Ennek az első jele az iskolai program. Ebben a 

részben az iskolák, főiskolák, egyetemek és egyéb oktatási intézmények adatai szerepelnek. Ezek olyan nagy 

területeket fednek le, mint régészet, számítástechnika, állattan. Itt egyrészt a felhasználó kérhet egy területhez 

iskolákat, ilyenkor a legrészletesebb iskolai információt is megkapja, és fordítva is lehet működtetni, a 

továbbtanulási területekhez lekérheti az ott követett tananyagra vonatkozó információt. Ezután következik a 
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szakképzési program. Az itt lévő programok főképp gyakorlati jellegűek, és ez elsősorban a már munkában 

állók képzését kívánja szolgálni. 

Ezeket köti össze a kapcsolódó komponens. Ez biztosítja a foglalkozások és a betöltésükhöz szükséges képzés 

közti kapcsolatot. Azok az információk, amelyek itt vannak, segítik az ügyfelet a képzés és a választott 

foglalkozás közti jobb eligazodásban. 

A fentiekben bemutatott rövid vázlat alapján is nyilvánvalóvá válik, hogy nagymértékben függ a Choices - jó 

alapelveken kidolgozott - működése az adatbázis tisztaságától, és az országban használatos fogalmak 

egyértelmű használatától. Magyarországon a foglalkozási komponens I. rész adaptálása történt meg. Ennek 

felfrissítése nem folyamatos, így jelenleg kevéssé használható a program. A tanácsadó munka szempontjából 

azonban érdemes e résznek a részletesebb áttekintése. 

Ebben a részben 16 tématerületet dolgoz fel a Choices, ezek a következők: 

1. végzettségi szint, 

2. munkahely, 

3. fizikai megterhelés, 

4. temperamentum, 

5. kereset, 

6. képességek (ÁKVK), 

7. érdeklődés (MÉK), 

8. jövőre vonatkozó kilátások, 

9. Holland típusok, 

10. munkaterület, 

11. fizikai tevékenységek, 

12. munka, utazás időtartama, 

13. környezet, 

14. szükséges képzés, 

15. pályaterületek (PÉK), 

16. hasonló foglalkozások. 

Ha részletesebben elemezzük a szempontokat, amelyeket a program működtet, jól elkülöníthetjük az 

öndefiníciót segítő elemeket, valamint a munkakövetelményeire, képzettség, végzettség szintjére vonatkozó 

információkat. Az öndefiníciós szempontokat a 4-es temperamentum, a 6-os képességek, 7-es érdeklődés, 9. 

Holland-típusok és 15. pályaterületek kategóriák fedik le. A munkatevékenységhez kapcsolódó követelmények a 

3. a fizikai megterhelés, a 11. a fizikai tevékenységek, 12. a munka, utazás időtartama, 13. a környezet jellemzői 

alkotják. Objektív összetevőként határozhatjuk meg a várható munkahely vagy szakma iskolai végzettség 

szerinti szintjét, amelyhez szorosan kapcsolódnak a kereseti igények és a jövőre vonatkozó elképzelések. A 

tanácsadási folyamatban az objektív és szubjektív szempontok összeegyeztetése történik a tanácsadói munka 

során, ennek az elemző és szintetizáló munkának jelentős részét elvégzi a Choices program. 

2.2. 6.2.2. Információs magyar programok 

A tanácsadói munka gyakorlata hamarosan megkívánta a pályaismeretet segítő információs programok 

kidolgozását is. A mi felfogásunkban az információs programok szűkebb értelmezést nyertek. Úgy véljük, hogy 

a munka-pálya tanácsadáshoz kapcsolódó speciális információt a pályákról szóló ismeretek adják. 
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Pályák világa 

Pályák világa program középfokú pályaleírásokat tartalmaz. Ezek viszonylag könnyen érthetőek, mind a 

tanulók, mind más felhasználók körében. A rövid pályaleírások célja, hogy bepillantást engedjenek egy-egy 

pálya jellegzetességeibe, a leglényegesebb ismeretek bemutatásával. Azoknak ajánljuk, akik az általános képzés 

után szakmai képzettséget kívánnak szerezni. 

A pályaleírások tartalmazzák a foglalkozások leglényegesebb tevékenységeit, néhány jellegzetes eszközt, vagy 

hangsúlyozzák azt az anyagféleséget, amellyel dolgozni kell. Minden pályaleírásban megtaláljuk azoknak a 

képességeknek a felsorolását, amelyek segítik a pályán való sikeres működést. Ugyanazok a képességek 

szerepelnek a programban, mint a Tájoló- Képességekben, ezért a két program jól kiegészíti egymást. A 

program interaktív jellegű, mert a rövid pályaleírások között többféle szempont szerint is kereshetünk: a pálya 

elnevezése, a tevékenységek, a képességek vagy a szakmacsoportok szerint. Az adott keresési feltételnek 

megfelelő szakmák a képernyő bal oldali ablakában jelennek meg. A 655 pálya, szakma közül a kiválasztott 

pályaleírást a program ki is nyomtatja. 

Példa a programból: 

Kiadványszerkesztő 

Számítógépes ismeretei alapján (megfelelő programok)kiadványszerkesztő a kézirat nyomdai előkészítését 

végzi. A betűtípus megválasztásával, a különböző kiemelésekkel, tűzdelésekkel megtervezi az oldalakat, 

szövegeket. Beteheti a megfelelő helyre és átírhat fogalmakat, javíthatja a szöveget. Ismernie kell a kiadvány 

szerkesztéséhez kapcsolódó berendezéseket és működtetnie kell azokat, gondoskodik a karbantartásról. 

Fontos, hogy jó nyelvi kifejezőképességgel és ötletgazdagsággal rendelkezzen. 

Összefoglalás 

A tanácsadói tevékenységet segítő programok közös jellemzője, hogy épít a tanácskérő önismereti szintjére. A 

programokban megajánlott válaszlehetőségek esetben meghaladják a tanácskérő önmagáról kialakított képének 

(öndefiníciójának) differenciáltságát. Ezért a programokhoz mindig kapcsolódnak önértékelő eljárások, amelyek 

segítik a feltett kérdések megválaszolását. A Choices programoknál a képességekre vonatkozóan az Általános 

Képesség Vizsgáló Kérdőív a Pályák világa programnál a Tájoló Képesség kérdőív nyújthat segítséget, ha 

elakad a tanácskérő. A Choices összetettebb program, így ahhoz még kapcsolódik a Munka Érdeklődés és a 

Pályaérdeklődés Kérdőív is. 
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7. fejezet - Önismereti programok 
jelentősége a tanácsadásban 

Bevezetés 

Az önértékelő eljárások fejlesztése irányába jelentős erőfeszítések történtek 1993 óta a GATE-n, illetve SZIE-n. 

A programok egy-egy személyiségjellemzőhöz kapcsolódva segítik az öndefiníció megfogalmazását. 

A tanácsadási folyamatban egyre gyakrabban visszatérő kérdés, hogy ha a tanácskérőnek igénye van arra, hogy 

a saját képességeit, érdeklődését, a pályára vonatkozó ismereteit megmérjük, akkor ezt elégítsük ki. Eddig erre 

csak a pszichológiai tesztekkel, mint erre a célra kialakított eszköztárral volt lehetőség. A hazai gyakorlatban új 

eszközöket vezettünk be, a munkavállalási tanácsadási technikák kialakítása során, ezek az önértékelési 

eljárások. Ezeknek, az általában kérdőív jellegű módszereknek az a lényege, hogy pontosan körvonalazza a 

vizsgált személy számára az adott kérdőív produkciófelületét. (Produkciófelületen azt a területet értjük, amire a 

megismerés irányul. Ezek alapján például a pályaorientációs folyamatban, ezen belül a pályaválasztási 

tanácsadásban, vagy a munkavállalási tanácsadásban jelentős szerep juthat az érdeklődés, a képesség, a döntési 

típusok vagy a pályaismeret megítélésének. Ezek önmagukban külön egy-egy produkciófelületet jelentenek.) 

1. 7.1. Érdeklődés megismerését segítő programok 

Bevezetés 

Az önértékelő eljárások pontosan, körülhatároltan megfogalmazzák azt, hogy milyen felvilágosítással 

egészítheti ki a személy az önmagáról alkotott képet. Az önértékelési eljárások bevezetésének célja az, hogy 

segítse a tanácskérők öndefiníciós képességének kialakulását, próbálja elősegíteni, hogy a tanácskérők meg 

tudják fogalmazni azokat a hiányokat, illetve pozitívumokat, amelyek az ő számukra fontosak. 

Cél: Ismerje a munka- és pályaválasztás folyamatában meghatározó személyiségjellemzőket. 

Követelmény: Egy életkorhoz kapcsolódó önértékelő eljárást képes legyen értelmezni. 

1.1. 7.1.1. Tájoló-Érdeklődés - Érdeklődési irányok alapján 10 
pályát ajánló program 

Ez a módszer a 13-16 éves korosztály számára készült. A kérdőív 17 érdeklődési irányt tartalmaz. Segít 

megfogalmazni a fiatalnak, hogy milyen pályát választana akkor, ha csak az érdeklődési irányának megfelelően 

emelhetné ki a pályák sokaságából a neki megfelelőt. Itt a realitástól független, a személyiség hajlamainak, az 

egyén érdeklődésének megfelelő pályaorientációs folyamatot mutat be a program. Négyfokozatú skála 

segítségével kell válaszolni a feltett kérdésekre. 

A 17 érdeklődési terület, amely segíti az önmegismerésben erősen kötődik a pályák világában felhalmozott és a 

realitásban jól használható tapasztalatokhoz. 

A válaszok alapján a számítógép meghatározza a válaszadó érdeklődési profilját és ennek a profilnak 

megfelelően 10 szakmát ajánl a program. A gép meghatározza a jellemző szakmacsoportokat is. Az érdeklődési 

profil és az ajánlatok kinyomtathatóak. 

Az eredmény nyomtatható formája 
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Érdeklődésed alapján a következő pályák felelnek meg neked a legjobban: 

 

Nézd meg, hogy a Te általad választott pálya szerepel-e az ajánlott pályák között. Gondolkodj el az 

eredményen! 

Ha úgy érzed, hogy ezek a pályák egyáltalán nem tükrözik érdeklődésedet, akkor fordulj a tanácsadóhoz. 

1.2. 7.1.2. Érdeklődés 2 - Pályaérdeklődést feltáró program 

A módszer 16-24 éves korosztály számára ajánlott, nem csak fiatalok, hanem felnőttek körében is alkalmazható. 

Szakképzés iránt érdeklődők számára javasolt, a szakképzésben résztvevők szakirány, illetve munkaválasztását 

segítő eljárás. A program minden érdeklődési területhez öt tevékenységet rendel. A válaszadónak érzelmi alapon 

kell megítélnie az egyes tevékenységekhez való viszonyát. A kérdésekre három válaszlehetőség van: 

1. Igen 
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2. Nem 

3. Nem biztos 

A programban található kérdések 10 érdeklődési területre vonatkoznak. Egy érdeklődési területhez öt kérdés 

tartozik. 

1. Dolgokkal vagy számokkal végzett munka 

2. Üzleti kapcsolat emberekkel 

3. Előírt, szervezett, meghatározott sorrendet követő munka 

4. A társadalmi körülmények javítása érdekében végzett munka 

5. Irányítás és szervezés, elismerés kivívása 

6. Emberek tanulmányozása, vélemények közlése 

7. Tudományos vagy műszaki munka 

8. Absztrakt és alkotó munka 

9. Gépekkel végzett munka, eljárások és módszerek alkalmazása 

10. Dolgok megmunkálása, előállítása 

A program a válaszok alapján az érdeklődési területeket négy csoportba sorolja be: pozitív, közömbös, 

elutasított vagy bizonytalan választások alapján. 

1.3. 7.1.3. Munka Érdeklődés Kérdőív - Érdeklődés típusok 
meghatározását segítő program 

A módszer 16 éves kortól ajánlott. 

A program 5 érdeklődéstípust határoz meg. Ezek a következők: 

1. Irányító (direktív) 

2. Újító (innovatív) 

3. Módszeres 

4. Tárgyias 

5. Szociális 

Az eredmény nyomtatható formája 

MÉK értékelés 
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Összefoglalás 

Az érdeklődés a személyiségnek változó tulajdonsága, ennek ellenére a tanácskérők aktuális döntését jelentősen 

befolyásolja a felnőtt korosztály kevésbé vállalja, hogy érdeklődésének megfelelő munkatevékenységet szeretne 

végezni, holott a személyes megelégedettség meghatározó összetevője az érdeklődéssel végzett munka. A 14-20 

éves korosztály számára a társadalom ajánlja (néha biztosítja is) az érdeklődésen alapuló választást azonban e 

korosztály nem rendelkezik differenciált érdeklődés struktúrával. A társadalom nyitottságát helyes lenne 

felhasználni arra, hogy a fiatalok kipróbálhassák magukat az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységekben s 

így valóban tapasztalatot szerezzenek az érdeklődés és a munka viszonyáról. A különböző korosztályok számára 

különböző megközelítésű önértékelő eljárások kerültek kialakításra. Így érdeklődési irányok, az érdeklődés 

típusok, és az érdeklődés területek ismerhetők meg a programok segítségével. 

2. 7.2. Képesség és munkamód megismerését segítő 
programok 

Bevezetés 

A pályák különbözősége eltérő képességstruktúrát kíván meg. Hazai kutatóinkat több kérdés foglalkoztatja 

régen a képességek fejlődésével kapcsolatban. Egyrészt a különböző képességek fejlődési üteme különböző, s 

így a szakmai képességek kialakulásának folyamatát kell megismernünk. Másrészt a képességek meghatározott, 

de egyénre jellemző életkorra érik el a személyiségre jellemző fejlettségi szintjüket. 

A képességek és ezek közül kiemelve "az értelmi képességek" fejlődésükben filogenetikusan és ontogenetikusan 

meghatározottak, tevékenységhez kötötten alakulnak ki, és személyes jelleggel rendelkeznek, így a 

személyiségre jellemzőek. 

Cél: Ismerje a munka- és pályaválasztás folyamatában meghatározó személyiségjellemzőket. 

Követelmény: Képes legyen a képességstruktúrához pályákat kapcsolni. 

A képességek nem statikus jellemzői a személyiségnek és nem mozaikszerűen értelmezhetők. A képességek 

dinamizmusának, mozgásirányának és összefüggés-rendszerének középpontjában a tevékenységek rendszere áll. 

A tevékenységek jellege és hierarchiája N. Leontyev (1969): meghatározza a képességek fejlődésének ütemét és 

egymáshoz kapcsolódásának mikéntjét. Ki kell emelnünk azonban, hogy a képességek összekapcsolódása igen 

sokféleképpen történhet. 

A képességszint feltárása, megismerése, a speciális képességek kibontakoztatása csak az előfeltétele a pályán 

való sikeres helytállásnak, hiszen a képességek funkcionálását a személyiség egésze, ezen belül a motiváció, 

beállítódás, érdeklődési irány stb. nagymértékben meghatározza. Hiszen mindannyian ismerünk igen jó 

képességű fiatalokat, akik teljesítménye akár a tanulásban, akár a munkában messze elmarad képességeiknek 

színvonalától és az ellentétes példa sem ismeretlen, közepes képességek mellett a szorgalom, az érdeklődés 

kiváló teljesítményeket eredményez. 

2.1. 7.2.1. Tájoló Képességek - Pályákhoz kapcsolható 
képességek rangsorát bemutató program 

A Tájoló- Érdeklődést kiegészítő Képességek program, a fiatalabb korosztályok számára készült. Ez a 

pályaorientációs eszköz a 12-16 éves korosztály számára ajánlható. A kérdések feltevése tevékenységhez 

kapcsolódóan történik. 

A programban hét képesség szerepel. 

• Térbeli gondolkodás képessége 

• Nyelvi kifejezőképesség 

• Számolási készség 

• Fizikai teherbírás 



 Önismereti programok jelentősége a 

tanácsadásban 
 

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Kézügyesség 

• Ötletgazdagság 

• Kapcsolatteremtési képesség 

Minden egyes képességhez hat feladat tartozik. Azt kell eldönteni, hogy a feladat könnyű vagy nehéz a fiatal 

számára. Két válaszlehetőség van: 

1. Könnyű (lenne nekem) 

2. Nehéz (lenne nekem) 

A képességekhez tartozó feladatok elemzése után mind a hét képességet általában is meg kell becsülni. Ez 

négyfokozatú skála segítségével történik: 

1. Nagyon nehéz 

2. Inkább nehéz 

3. Inkább könnyű 

4. Nagyon könnyű 

A program befejező részében rangsorolni kell a képességeket, ki kell választani azt, hogy melyik képességét 

tartja a legjobbnak és melyik képességét tartja leggyengébbnek a válaszadó. 

Az eredmény nyomtatható formája 

 

A munkamód olyan személyiség jellemző, amely azt mutatja meg, hogyan szeretünk dolgozni. Néhány kutató 

szerint a munkamód kialakulásához szükséges a szakmai képzésben való részvétel, mert csak ott sajátíthatja el a 

személyiség azokat a munkafogásokat, amelyeken keresztül érvényesülhet munkamódja. A mindennapi 

tevékenységek alapján is megállapítható néhány jellemző a munkavégzésre vonatkozóan. pl. a munkavégzés 

ritmusa, az önállóság foka, a tervezettség minősége stb. 

2.2. 7.2.2. Tevékenységeim – Pályák (hogyan, hol, kikkel szeretek 
dolgozni? ) 

A 18-25 év közötti korosztály számára ajánlott a program. Tizenhárom, a munka végzésére jellemző ellentétpárt 

ajánl fel választásra, és ehhez kapcsol pályaterületeket. Az ellentétpárok formájában megfogalmazott jellemzők 

a személyiség anyagérzékenységére, környezeti igényére és munkamódjára vonatkoznak. A program segít 

eldönteni, milyen módszerrel szeretjük a feladatainkat megoldani és újszerű megközelítést ad a megfelelő pálya 

megtalálásához. A 21 pályaterületből ötöt ajánl meg a program. A pályaterületek a következők: 

1. Természetben dolgozni 
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2. Élelmiszeripar 

3. Vendéglátás 

4. Öltözködés 

5. Iparművészet, kézművesség 

6. Szépségápolás 

7. Építőipar 

8. Nyomda - Könyv - Újság 

9. Faipari tevékenységek 

10. Szerelő, összeszerelő tevékenységek 

11. Elektronika 

12. Előadóművészet 

13. Gépekkel, fémekkel való foglalkozás 

14. Vegyianyagok, papíráruk 

15. Technikai feladatok 

16. Eladni, vásárolni 

17. Üzleti élet 

18. Közlekedés 

19. Informatika, számítástechnika 

20. Egészségügy 

21. Nevelés-gondozás 

Az ajánlott pályaterületekhez kapcsolódó 10 pályaajánlatot is ad a program. A jellemző pályaterületeket, és a 10 

pályát láthatjuk a képernyőn és a nyomtatásban is. 

Az eredmény nyomtatható formája 

Tevékenységeim – Pályák értékelés 

Kedves Enikő! Dátum: 2000. 08. 29. 

A választásaid alapján a következő öt terület a rád legjellemzőbb: 

Üzleti élet 

Üzleti életben dolgozni, mint pályairány azt jelenti, hogy elemezni kell az árak alakulását, az adónemeket, a 

társadalmat és irányítani kell a pénz áramlását. A feladatok igen sok adminisztrációs tevékenységet igényelnek 

és e mellett a nyilvánosság ellenőrzését is vállalni kell. 

Előadó művészet 

Előadó művészet, mint pályairány azt jelenti, hogy egyéni teljesítményeket kell nagyobb közönség előtt 

bemutatni. Ez lehet mások által írt művek bemutatása, pl. szavalat, ének vagy zeneszám vagy egyéni produkció 

pl. bűvészkedés, tánc stb. 

Nevelés-gondozás 
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Nevelés, gondozás, mint pályairány azt jelenti, hogy a társadalom fenntartásában lehet részt venni, pl. 

kisgyermekek, idősek gondozásával, az iskolák fenntartásával, új ismeretek átadásával fejleszteni, támogatni és 

védeni lehet az embereket. 

Egészségügy 

Egészségügy, mint pályairány azt jelenti, hogy az emberek megfelelő fizikai állapotát biztosító területeken lehet 

dolgozni a megelőzéstől a gyógyításon át a rehabilitációig. Ezenkívül foglalkoznak az emberek egészséges 

életmódra nevelésével is. 

Nyomda, könyv, újság 

Nyomda-könyv-újság, mint pályairány azt jelenti, hogy az emberek hírekkel, információval történő folyamatos 

ellátásán munkálkodnak az itt dolgozók. Összegyűjtik, megfogalmazzák, elemzik a híreket, anyagokat, 

történeteket, megszerkesztik azokat és különböző csatornák felhasználásával (újság, könyv, tv, rádió, internet, 

színház) eljuttatják az emberekhez. 

Az általad kiválasztott felsőfokú pályák: 

• Szobrász 

• Restaurátor 

• Andragógus 

• Művelődési (és felnőttképzési) menedzser 

• Festő 

• Könyvtáros 

• Művészettörténész 

2.3. 7.2.3. Merre tovább? Felsőfokú változat 

A program 18-25 év közötti korosztály számára ajánlott. Elsősorban végző gimnazistáknak, 

szakközépiskolásoknak, továbbtanulás iránt érdeklődőknek, akik egyetemi vagy főiskolai képzésre kívánnak 

jelentkezni. A program 14 tevékenységet sorol fel, amelyet a jelölt majd a választott pályáján végezhet. A 

tevékenységekről azt kell eldönteni, hogy melyek azok, amelyek elégedetté tennék a pályaválasztót. Azt kell 

kiválasztania, amelyekről úgy gondolja, hogy örömet okozna számára ha munkája során gyakran lenne az adott 

típusú feladata. Három fokozatú skála segítségével kell válaszolni a kérdésekre. A program a válaszok alapján a 

tanácskérő elégedettségi profiljának megfelelő felsőfokú pályákat ajánl. 

A pályák 12 pályakörben kerültek besorolásra, a program a pályakörökről is ad ismertetőt. 

A pályakörök az alábbiak: 

• Természet- és környezetvédelem. 

• Vendéglátás és élelmiszeripar. 

• Vegyipar. 

• Építőipar és építészet. 

• Gépészet és fémmegmunkálás. 

• Művészet és kézművesség. 

• Egészségügy nevelés és szociális munka. 

• Üzleti élet. 
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• Közlekedés és biztonságtechnika. 

• Elektronika és informatika. 

• Természettudomány. 

• Bölcsészettudomány. 

 

Összefoglalás: 

A képességek megismerését segíti a mindennapi tapasztalat valamint az iskolai és szabadidős tevékenységek 

folyamatos értékelése. A munkamód olyan személyiségjellemző, amelynek megítéléshez több segítséget kell 

kapnia a tanácskérőknek, hogy az erre vonatkozó önismereti szintjük is differenciálódjon. A munkamódot 

érdemes kötni a munkatapasztalathoz az önértékelő eljárások eredményeinek megbeszélésekor. 

Feladatok 

1. A programokban található pályaterületek és pályakörök között van e azonos? Legalább 2 területet nevezzen 

meg! 

2. Hány fokozatú skálával kell értékelni a Tájoló képességekre vonatkozó feladatait? 
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8. fejezet - Információ jelentősége a 
döntési folyamatban 

Bevezetés 

Az önértékelő eljárások jelentőségét több szempontból is elemezhetjük. Az önértékelő eljárások nem 

tesztdiagnosztikai módszerek, így pszichológiai végzettség nélkül is alkalmazhatóak. 

Az önértékelő eljárások bevonják a tanácskérőt önmaga megismerési folyamatába, ezért aktívabb a tanácsadóval 

való együttműködésben. 

Az önértékelő eljárások kevesebb veszélyt jelentenek a szakemberek kezében, mint néhány esetben a 

pszichológiai eszközök (hiszen ismerünk hazai viszonylatban olyan képesség-, illetve személyiségvizsgáló 

eljárásokat, amelyeknek hazai adaptálása vagy standardizálása nem elég megbízható). 

1. 8.1. Az önértékelő eljárások megbízhatóságának 
feltételei 

Bevezetés 

Az önértékelő eljárások kialakításánál a pszichológia mérőeszközök adaptálásakor alkalmazott eljárást vettük át. 

Az önértékelő eljárások, amelyeket a tanácsadásban alkalmazunk szorosan kötődnek pszichológiai 

koncepciókhoz, és sok esetben meghatározott pszichológiai tesztekhez kapcsolódnak. A tesztekkel való 

kapcsolat két szempontú lehet: 

• az önértékelő eljárás megegyezik a teszt produkciófelületével, ilyen például képességek megismerésénél 

alkalmazott Képességstruktúra Kérdőív, amely az Amthauer-féle Intelligencia Struktúra Teszt 

produkciófelületének négy elemével egyezik meg, 

• az önértékelő eljárás megegyezik a teszt struktúrájával és a tesztfeladatokhoz hasonló kérdésekre kell 

válaszolni. Az Általános Képességvizsgáló Kérdőív, mint önértékelő eljárás adaptált változata a GATB 

tesztnek, ezt az adaptálást először Amerikában és Kanadában végezték el és a magyar módszerek közé, mint a 

munkaügyi szervezetnek fenntartott adaptált eljárás került be. 

Cél: Ismerje az önértékelési eljárásokkal szemben támasztott megbízhatósági követelményeket. 

Követelmény: Egy önértékelő eljárásra vonatkozó megbízhatósági mutatókban tájékozott legyen. 

Mint már fentebb említettük, az önértékelő eljárások többnyire kérdőív formájúak, ezért néha nehéz 

megkülönböztetni egy hasonló formátumú pszichológiai eszköztől. A megkülönböztetést azonban 

meghatározott kritériumokhoz tudjuk kötni, ezek a következők: 

• Az önértékelési eljárások, mint megismerésre irányuló eszközök célja világos a felhasználó előtt. Más szóval, 

a produkciófelület felhasználóbarát módon, szakmai zsargon nélkül világosan megfogalmazott közlés. 

• Az önértékelő eljárások feladataira, kérdéseire nincs egyértelműen elvárt jó vagy rossz válasz, nincsenek jó 

vagy rossz megoldások. A válaszadás lehetőségeit mindig érzelmi alapú megközelítések jelentik, pl. nagyon 

szívesen teszem, könnyű nekem stb. 

• Az önértékelő eljárásokhoz kapcsolódó értékelést maga a felhasználó végzi el. Az értékelés tehát nem 

titkosított. Az önértékelő eljáráshoz az „értékelő kulcsot” mindig a feladattal együtt átadjuk. 

• Az önértékelő eljárásokhoz kapcsolódó értelmezési keretet, vagyis azt az ismeretet, amire az értékelés 

vonatkozott, előre megfogalmazott formában szintén megkapja a tanácskérő. Az értelmezési keret tartalmazza 

a definíciókat és kijelöli a vonatkoztatási területeket is. 

Az önértékelési eljárások tehát világos célkitűzéssel (produkciófelülettel), értékelési kulccsal és értelmezési 

kerettel leírható önismeretet támogató eszközök. 
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Az alkalmazott pszichológiában illetve más emberek megismerését vállaló tudományterületeken is igen nagy 

szerepet kapnak a teszt jellegű módszerek. A teszt, mind vizsgáló eszköz lényegét a mérhető 

személyiségtulajdonságok mennyiségi jellemzőinek meghatározása adja. Bővebben is értelmezhetjük a teszttel, 

mint eszközzel történő vizsgálatot. Ezek Lienert (1967) alapján a következők: 

• valamely személyiségjegy vizsgálatára szolgáló eljárás 

• a vizsgálat lebonyolításának folyamata 

• a megvalósításhoz (lebonyolításhoz) szükséges eszközök összessége 

• minden vizsgálatot, amelynek szúrópróba jellege van 

• bizonyos matematikai-statisztikai eljárás. 

A pszichológiai kutatások alapján meghatározhatjuk a megbízhatóság (reliability) és az érvényesség (validity) 

követelményét. A tanácsadás, mint gyakorlatorientált tevékenység, igényli különböző támogató eszközök 

használatát a pszichológia tudományából a tesztekre vonatkozó követelményt adaptálta az önértékelő 

eljárásokra. Olyan szigorú kritériumok mentén nem elemezzük az önértékelő eljárásokat, mint a teszteket, de a 

megbízhatóság és az érvényesség kritériumait ki kell elégítenie a tanácsadásban alkalmazott eljárásoknak is. 

A megbízhatóság az adott érték helyes interpretációjának alapja, amely az egyénre jellemző kell, hogy legyen. A 

megbízhatóság a módszer diagnosztikai értékét határozza meg. Ezt az értéket matematikai-statisztikai 

módszerek segítségével határozzuk meg. A számítógépes programokban a tanácsadónak nincs módja a 

megbízhatóság kritériumát ellenőrizni, így ezért a program készítője a felelős. A megbízhatóság kritériumának 

az önértékelő eljárások kialakításának folyamatában kell figyelmet fordítani. Ezért az önértékelési eljárások 

tervezésének és kialakításának az alábbi lépéseit határozhatjuk meg: 

• Az érvényesség alapkövetelményeként meg kell határozni azt a személyiségjellemzőt, amelyre az önértékelés 

vonatkozik. 

• Az önértékelő eljárások hazai gyakorlatában az érdeklődés, képesség, érték, munkamód vonatkozásában 

alakítottak ki önértékelő eljárásokat 

• A feladat típusok meghatározása összefügg az értékelendő személyiségjellemzőkkel, így meg kell 

határoznunk az értékelés eszközét, pl. a skála hosszát, a kényszerválasztásos jelleget, stb. 

• döntő szempont az önértékelő eljárás hosszúsága vagyis a megválaszolandó kérdések vagy értékelendő 

állítások mennyisége. 

• Az önértékelő eljárások meghatározott életkorban alkalmazhatóak, ezek szoros összefüggést mutatnak az 

eljárás időbeli igényével és a kérdések komplexitásával. Minél fiatalabb egy tanácskérő, annál átláthatóbb és 

rövidebb feladatokat, kérdéseket, állításokat tartalmazó eljárást érdemes számára összeállítani. Erre példa a 

magyar gyakorlatból a tevékenységeim – pályák öt ellentétpárból álló kényszerválasztásos önértékelő eljárás 

vagy a pálya érdeklődés kérdőív, amely felnőttek számára került kialakításra és 180 kényszerválasztásos 

állítást tartalmaz. 

• Az önértékelő eljáráshoz kapcsolódó kitöltési útmutató elkészítése, amely tartalmazza a felmérni kívánt 

személyiségjellemzőt, a kitöltés módját, az értékeléshez használatos kódot vagy kulcsot, valamint az 

értelmezési keretet. 

A pszichológiai szakirodalomban jelentős helyet foglal el az összehasonlíthatóság követelménye. Ez azt jelenti, 

hogy meghatározott célcsoportokra jellemző mérési eredményeket, úgynevezett standardokat alakítanak ki, 

amelyhez az egyéni eredmények jól hasonlíthatóak. Ezen mérési standardok homogén csoportok eredményeinek 

elemzésén alapszanak, így például azonos életkorú, iskolai végzettségű csoportok önértékelése alapján alakítják 

ki a jellemző értékeket, vagyis a viszonyítási alapot. Néhány programban e viszonyítás is megtörténik, például a 

Munka Érdeklődés kérdőív grafikus ábrázolása a 18-25 éves érettségizett korosztály pontszámaihoz viszonyítva 

az egyéni profilt. 

Az önértékelő eljárások formailag sokszor kapcsolódnak a kérdőíves eljárásokhoz, így gyakori tévedés, hogy az 

önértékelő eljárásokat kérdőívként emlegetik. Ez, helytelen, hiszen csak formai egyezésről van szó. A 

tanácsadásban az önértékelő eljárások alkalmazásának célja, a tanácsadói beszélgetés megalapozása a 
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személyiség öndefiníciójának támogatásával. Minél komplexebb az az információ igény, amelyet a személyiség 

önmagáról megtudni kíván – amire a munka vagy pályaválasztását alapozhatja – annál célszerűbb számítógépes 

programokat igénybe venni a tanácsadásban, mert nagymértékben biztosítják az önértékelő eljárás 

értelmezésének egységességét, valamint lehetővé teszik a személyiség többoldalú megismerését. 

Összefoglalás 

Az önértékelő eljárások kialakításánál a pszichológiai mérő eszközökhöz kapcsolódó követelményeket 

alkalmazták így van olyan önértékelő eljárás,a mely megegyezik egy teszt produkciófelületével vagy a teszt 

struktúrájával. Az önértékelő eljárások világos célkitűzéssel értékelési kulccsal és értelmezési kerettel leírható, 

önismeretet támogató eszközök. Az önértékelő eljárások is megfelelnek az összehasonlíthatóság 

követelményének, a számítógéppel támogatott eljárásokhoz kapcsolódóan fontos kiemelnünk az értelmezési 

keretbe rejlő információk átadására a személyes megbeszélés fontosságát 

2. 8.2. A döntési rutin jelentősége a 
személyiségfejlődésben 

Bevezetés 

A számítógépes programok segítségével a személy megszerezheti önmagáról azokat az információkat, amellyel 

öndefiníciós képességét fejleszti. az információt nyújtó programok mind a képzési kínálatról, mind a munkaerő-

piaci lehetőségekről adnak tájékoztatást. Az információk széles köre azonban új feladat elé állítja a munkát vagy 

pályát választani kívánó egyént, ez pedig a döntés. A döntést meghatározott számú információ segíti, míg az 

információk sokasága nehezíti a döntési szituációt 

Cél: Ismerje a döntéselméletek meghatározó összetevőit. 

Követelmény: Döntési rutin kialakításához képes legyen eljárásokat kapcsolni. 

A munka világában mind közgazdasági, mind pszichológiai összefüggésben többször felmerül a döntés, mint 

elméleti keret. A kutatók két döntési modellt különböztetnek meg, a zárt illetve nyitott döntési szituációt. 

Zártnak nevezzük azt a döntési modellt, amely azon a feltevésen alapszik, hogy a döntési szituáció világosan 

strukturált. A zárt döntési modellben meghatározható az optimális információ, világos a választott cselekvési 

alternatíva és annak következménye. A személy ismeri döntésének célját, és ahhoz kapcsolódva képes 

szubjektív fontosság szerint rangsorolni az információkat. Ries szerint a zárt döntési modell elemei lehetnek: 

• egy döntési alany, aki a szóba jöhető alternatívákat figyelmesen és elfogadhatóan szemléli; 

• ezeket az alternatívákat szisztematikusan feldolgozza, azaz gondoskodik minden releváns információról és 

azokat rendszerezi; 

• előrevetíti a döntési alternatívák következményeit és a szubjektív elvárt haszon, valamint a szubjektív 

elérhetőség szempontjából értékeli azokat; 

• és végezetül azt az alternatívát választja, amely kielégítő megvalósulási valószínűség mellett a legnagyobb 

hasznot ígéri. 

Nyitott döntési modellek esetén abból indulunk ki, hogy a döntési alany a számára objektíve nyitva álló 

cselekvési alternatívák és azok következményein túl a cél eléréséhez szükséges összes információval nem 

rendelkezik. Eleve a céloknak szubjektíven irányított rangsorával és az alkalmas döntési szabályokkal sincs 

tisztában. A döntési szituáció ily módon mint egy valódi problémaszituációt ragadja meg, s a döntési 

magatartási helyzetet problémamegoldó magatartásként fogja fel. Ezenkívül az alany a döntést szubjektíven, a 

kielégítőnek érzett döntési alapelvekre támaszkodva hozza meg és nem ideális szabványok szerint. (A 

korlátozott racionalitás elfogadása.) 

A számítógéppel támogatott tanácsadás, különösen az internetet használatának figyelembe vételével nagyobb 

jelentőséget tulajdonít a nyitott döntési modellnek, hiszen mind a célok, mind a feltételek igen gyakran 

változnak a pályaépítés folyamatában. Eben az összefüggésben a számítógéppel támogatott orientáció és/vagy 

tanácsadás segíti az egyén döntési képességének kialakulását. 
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A döntési képesség lényege, hogy két vagy több, közel egyenrangú dolog, esemény, tevékenység között tud az 

egyén választani. A választás tényét meghatározza a cél, amely a döntést meg kell hoznunk, de meghatározza az 

is, hogy a tények, események, tevékenységek milyen viszonyban vannak egymással. A célok is strukturáltak, a 

közelebbi cél szerepe jelentősebb a döntésben, hiszen közvetlen megjelenésével megkönnyíti az elhatározást. A 

hosszú távú célkitűzések a döntések érvényben tartását is igénylik, amely a személyiség egészének egyidejű 

aktivizálódását jelenti. Minden életkornak megvannak a kikerülhetetlen döntési helyzetei, ezért erre érdemes 

felkészülni. A pálya-, munkaválasztás folyamatában is ismétlődő döntési helyzetekkel kell számolnunk. Fontos 

kiemelnünk, hogy a fiatalok életében számtalan kisebb-nagyobb jelentőségű választási lehetőség jelentkezik, 

melyek megoldása döntést kíván. Az egyszerű döntéseken keresztül tanuljuk meg a döntéssel járó 

következményeket. A következmények megélése pedig segíti a következő helyzet mérlegelését és egy 

sikeresebb döntés előkészítését. 

A döntéshez kapcsolódó információk értelmezése mindig lehetőséget ad szubjektív viszonyulásra. Ebből 

következően a döntésekben mindig jelen van az emocionalitás. A döntés célja mindig igényli a racionális 

mérlegelést, vagyis az érdekek, az előnyök illetve hátrányok kalkulálását a döntés következményeiben. A 

döntési szituációk gyakran váratlanul érik a személyiséget és ezért a döntésben való részvétel az aktivitás 

meghatározó e folyamatban. A döntési helyzetek azonban sok esetben megtűrik a „kivárást”, így az egyén 

passzív résztvevője lehet a folyamatnak és szinte csak látszólagos a részvétele a döntésben. A személyiség az 

életútja tervezésekor, különösen a munka-pályaválasztás folyamatában sokszor individuális szempontjain túl 

szociális kapcsolatait is figyelembe veszi, hiszen családja, házastársa, gyermeke befolyásolhatja döntésének 

irányát. Ezért sokszor mástól függő döntési folyamat részesévé válhat az egyén. (a pálya-. munkaválasztástól 

elvonatkoztatva társadalmi függősége is lehet a személynek, amelyben belül kiemelten kell kezelni a 

hatalomhoz való viszony mérlegelését). 

Busshoff-modellje alapján a döntési folyamatokat leírhatjuk 

• az emocionalitás-racionalitás, 

• aktivitás-passzivitás, illetve 

• az autonómia-függőség dimenziójában is. 

E három dimenzió több kapcsolódási lehetőséget mutat, ezért a számítógépes programok ajánlatainak 

értékelésekor fontos a döntést befolyásoló kombinációkat feltárni. Egy pálya vagy egy intézmény választása 

alapján kialakítandó jövőkép más értelmezési lehetőséget kap egy autonóm-racinális-aktív döntési 

kombinációban, mind egy autonóm-emocionális-passzív kombinációban. Tudatos elemzésben a személyek 

többnyire a emocinális-racionális ellentét feloldását keresik a döntési szituációban, s a megfelelő döntési rutin 

kialakulása esetén törekedek az emocionalitás és racionalitás egyensúlyának megteremtésére. 

az aktív-passzív relációban az aktivitás erősítése a cél, míg a függőség-függetlenség dimenziójában az 

individuális különbségek a mérvadóak. 

Összegezve a számítógéppel támogatott folyamatok nagymértékben támogatják a döntési rutin kialakulását is. 

Összefoglalás 

A számítógéppel támogatott önismeretet fejlesztő programok egyik előnye, hogy megkönnyíti a tanácskérők 

számára a választásokat és lehetőséget ad a döntések korrigálására. A személyes döntések korrekciója mindig 

jelentős energia és idő ráfordítással jár, így fontos, hogy a tanácskérőt támogassuk döntési rutin kialakulásában. 

A fiatalok számára kevés döntési szituációt biztosít a társadalmi környezet, ezért a tanácsadási folyamatban 

elképzelt szituációkat jövőre orientált döntési helyzeteket is tanulni kell. A döntési rutin az életpálya tervezés 

folyamatában is segítheti az egyént a sikeres megvalósításban. 

Feladatok 

1. Ki írta le a döntési modell összetevőit? 

• az emocionalitás-racionalitás, 

• aktivitás-passzivitás, illetve az 

• autonómia-függőség. 
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2. A pályaválasztási döntés zárt vagy nyitott döntési modellhez kapcsolható? 
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Fogalomtár 

Elektronikus hírközlési tevékenység: 

olyan tevékenység, amely bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely 

természetű egyéb közlemény elektronikus hírközlő hálózaton keresztül egy vagy több felhasználóhoz történő 

eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlő 

hálózat vagy berendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások. 

Elektronikus hírközlő hálózat: 

átviteli rendszerek és - ahol ez értelmezhető - a hálózatban jelek irányítására szolgáló berendezések, továbbá 

más erőforrások - beleértve a nem aktív hálózati elemeket is -, amelyek jelek továbbítását teszik lehetővé 

meghatározott végpontok között vezetéken, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses úton. Ezekbe 

beleértendőek a műholdas hálózatok, a helyhez kötött és a mobil földfelszíni hálózatok, az energiaellátó 

kábelrendszerek, a műsorszórásra használt hálózatok és a kábeltelevíziós hálózatok, tekintet nélkül a továbbított 

információ fajtájára olyan mértékben, amennyiben azt a jelek továbbítására használják. 

Internet technológia: 

az információ elektronikus menedzselésére felhasznált globális, hálózatok hálózatainak az összeköttetésével, 

azok eszközeivel történő információ kezelési eljárások összessége. Az internet technológiával az elektronikusan 

úton nyitott csatornákon keresztül áruk és szolgáltatások gyors cseréje bonyolítható költséghatékonyan, az 

ügyfelet a hálózatban bárhol elérhetően. Olyan széleskörűen használható eszköz, amely magában foglalja magát 

az Internet architektúrát, Internet programozást (webfejlesztést), web alapú termelést/szolgáltatást (e-business), 

egyéb hálózati szolgáltatásokat, telekommunikációt. (Havlik, 2001.) 

E-business: 

Luis Gerstner szerint az e-business: „minden, ami a termékélettel, sebességgel, globalizációval, megnövelt 

termelékenységgel, fogyasztók elérésével, és az intézményekkel megosztott ismeretekkel kapcsolatos a 

versenyelőnyök érdekében.” (Heizer–Render 2001) Egy másik egyszerű definíció szerint az „e-business a 

kulcsfontosságú üzleti folyamatok átalakítása az Internet technológia használatával. Ettől elkülönítendő az e-

kereskedelem, mely egyszerűen a weben való adás-vétel folyamata.” (Bret A. Bennett definíciói). Kissé 

összetettebb a PWC meghatározása, amely szerint az „e-business rendszerek, folyamatok, szervezetek, 

értékláncok és teljes piacok olyan integrációja, amely Internet-alapú, illetve azzal kapcsolatban álló 

technológiákat és koncepciókat alkalmaz. (Pricewaterhousecoopers 1999) 

Társadalmi tőke: 

A hálózat egyes tagjai közötti kapcsolatban létező valóság, melyet Putnam kiegészítése után társadalmi-

technikai tőke (angolul: socio-technical capital) értelmezésében is használhatunk. A két fogalmom egymás 

nagyban átfedő jelenségeket jelöl. A társadalom résztvevői a kölcsönös egymásra utaltságban számos szállal 

kapcsolódnak egymáshoz és attitűdjüket, magatartásukat, döntéseiket nagyban meghatározza ez az intézmény. 

Tudásalapú gazdaság: 

alapvetően olyan gazdasági szerkezetet jelent, amelyben meghatározó szerepet játszik - a teljes gazdasági 

teljesítmény több mint 50 százalékát adja - a tudásintenzív javak és szolgáltatások termelése, forgalmazása, 

valamint hasznosítása. Tudásalapú iparágak a csúcstechnikai-technológiai gyártáson alapuló termelés (repülés, 

számítógép- és irodatechnika, rádió, televízió, kommunikációs berendezések előállítása, gyógyszergyártás. 

Tudásalapú piaci szolgáltatásokhoz tartoznak a posta és a távközlés, a számítógépes és az információs 

szolgáltatások, a pénzügyi és a biztosítási szektor szolgáltatásai, a kiegészítő üzleti szolgáltatások. 

A tudásalapú nem piaci szolgáltatásokhoz az állam, az önkormányzat, a civilszféra által finanszírozott oktatást 

és egészségügyet sorolják, valamint az IKT-n alapuló közszolgáltatásokat. 


