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Preface

The PHARE and the TEMPUS.

All faculty and students know what these 
programs mean and work for in Hungarian 
higher education institutes. The European 
Community initiative for reconstructing the 
economies in Poland and Hungary (PHARE) 
has been spending hundred millions of ECU 
of EC/EU taxpayers on investments to 
environmental protection, on new production 
facilities, on infrastructural reconstruction in 
these Eastern countries.
Then the TEMPUS project started something 
new: investing into the new generation with 
helping reconstruction the higher education. 
Hundreds of joint projects, thousands of 
participating institutes, exchange students 
and faculty: the impact is really impressive.

Starting with a discovery tour of Henning 
Madsen, from Handelshojskole i  Aarhus, 
Denmark, who initiated the first application in 
1991, the Faculty o f Business and 
Economics, JPU won funding fora Joint 
European Project (No. 1255). Hungarian 
business students and faculty travelled to 
University College Galway, Ireland, and to 
the Aarhus Business School, Denmark, and 
EU visitors came to Pecs to give lectures, to 
consult on reconstruction of our cumculum in 
the period 1991-1994.

As the results of the JEP 1255 were really 
impressive, the TEMPUS Office offered 
funding for an additional "Maintenance and 
Dissemination" period on a competitive base 
in 1994. Former partners integrated the 
Technical College Pollack Mihály, Pecs 
(where faculty had just started a new 
diploma program for industrial management) 
and College of Finance and Accounting, 
Zalaegerszeg (with a direct need to renew 
their education towards the changing 
Hungarian corporate and banking sector).

As members of this "Higher Education 
Network", EU institutes have sent 
consultants for know-how transfer and 
partners in Hungary organised three 
seminars in these new "targeted" institutes to

Előszó

PHARE és TEMPUS.

Minden oktató és hallgató ismeri ezeket a 
programokat, s tudja, mit jelentenek a 
magyar felsőoktatás számára.
Az Európai Közösség kezdeményezése a 
lengyel és a magyar gazdaság 
átalakítására (PHARE) százmillió ECU- 
ket mozgatott meg az EU adófizetők 
pénzéből környezetvédelmi, termelési, 
infrastrukturális fejlesztésekre ezekben a 
keleti országokban. Azután a TEMPUS 
program valami újbe fogott: a következő 
generációba "ruházott be" pénzeket 
azáltal, hogy támogatta a felsőoktatás 
fejlesztését. Többszáz közös program, 
többezer résztvevő intézmény, 
csereprogramban résztvevő oktató és 
hallgatók: a hatások valóban nem 
elhanyagolhatóak.

Miután Henning Madsen, az Aarhus-i 
közgazdasági kar oktatója feltáró körutat 
tett Magyarországon, a JPTE 
Közgazdasági Kara összeállított egy 
programtervezetet, s a dán-ír - magyar 
projekt elnyerte a TEMPUS támogatását. 
Évente tucatnyi hallgató és oktató tudott 
kiutazni, laborokat szereltünk fel, s 
látogatók jöttek a karra előadásokat 
tartani, konzultációkon résztvenni, a 
tanterv-fejlesztéshez segítséget nyújtani 
az 1991-94 közötti időszakban.

A JEP 1255jó eredményeit látva a 
TEMPUS Iroda további támogatást 
ajánlott fel egyfajta "Karbantartási - 
Ismeretterjesztési" terv keretében. A 
korábbi partnerek integrálták a 
programba a Pollack Mihály Műszaki 
Főiskolát (ahol éppen a gazdasági 
jellegű mérnök-képzés tervein dolgoz
tak), illetve a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola Zalaegerszegi Tagozatát (ahol 
az oktatók legfőbb problémája a 
rohamléptekben változó gazdaság által 
igényelt vállalati-banki szakemberek 
újfajta képzése volt.)

Az így kialakult "Felsőoktatási



disseminate know-how and other 
achievements of the former JEP.

A limited budget could give a possibility to 
renew some computing facilities, to buy 
basic books and to prepare more local 
educational matehals.

Now we close a period. Financial aid, 
supported travels, visiting consultants - they 
are over. The Faculty o f Business and 
Economics has changed its cumculum with 
help of numerous EU and US programs, we 
run our MBA, two PhD courses, various post
graduate programs, teaching theory and 
practice o f modem market economy - we do 
hope these TEMPUS projects could 
contribute to these achievements a bit in 
partner institutes, too.

Hard times are coming for Hungarian higher 
education - the times o f "equal terms": living, 
working and surviving together in a new, 
unified Europe.

We are convinced these TEMPUS programs, 
experiences of "academic networking" 
helped a lot in this process - and express 
now our gratitude to all partners, to initiators, 
to participants, to all, who have devoted time 
and energy to serve our joint objective: a 
well-educated new generation of business 
students for Europe.

Hálózatban" a külföldi intézmények 
tanácsadó oktatókat küldtek a két "új" 
intézménybe, s a program keretében 
három szemináriumot szerveztünk 
ezekben az intézményekben a 
közgazdászképzés elsajátított know-how- 
jának továbbadása céljából.

Egy korlátozott pénzügyi keret lehetővé 
tette, hogy ezek az intézmények az elért 
eredmények "szintentartása" céljából 
kiegészítsék informatikai 
eszközparkjukat, néhány alapvető 
könyvet vásároljanak és tananyagok 
kiadását támogassák.

Most lezárul egy korszak. Lassan vége a 
pénzügyi támogatásoknak, a 
finanszírozott utazásoknak, a 
látogatásoknak. A JPTE Közgazdasági 
Kara alaposan megváltozott az elmúlt 
években - hála az Európai Unió-beli és 
más, például amerikai programoknak. 
Saját MBA képzésünk van, PhD 
hallgatókat fogadunk, sokféle 
továbbképzési formában tanítjuk a 
modem gazdaságtan elméletét és 
gyakorlatát - reméljük, ez a két TEMPUS 
program is hozzájárult ezekhez az 
eredményekhez itt, és a partner
intézményekben egyaránt.
Nehezebb idők jönnek a magyar 
felsőoktatás számára: az "egyenlő 
mérce" ideje: egyenrangú-ként kell 
élnünk, dolgoznunk - "túlélnünk" egy 
integrált Európában.

Úgy érezzük, ezek a TEMPUS 
programok, a "felsőoktatási hálózat" 
tapasztalatai hozzásegítenek bennünket 
ehhez a munkához - s most mégegyszer 
kifejezzük hálánkat mindazoknak a 
partnereknek, kezdeményezőknek, 
résztvevőknek, akik idejüket és 
energiájukat áldozták erre a 
tevékenységre: akik közös célunkat 
szolgálták - egy új üzletember-generáció 
nevelését Európa számára.
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László Antal
Mérnöki Menedzsment Tanszék 

JPTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar

GAZDASÁGI KIHÍVÁS - FŐISKOLAI VÁLASZ 
A MÉRNÖKKÉPZÉSBEN

A műszaki főiskolák nemzetközileg elfogadott képzési célja: a termelés, 
illetve ahhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások számára felsőfokú 
végzettségű műszaki szakemberek képzése rövid idő alatt (általában 3 év), 
államháztartási szempontból viszonylag olcsón.

A mi főiskolai karunk specialitása a gyakorlatorientált je lleg, amelynek 
feltételeit oktatói oldalról a széleskörű ipari - építőipari, hatósági kapcsolat, 
hallgatói oldalról a jelentkezők jellemző szociális közege teremti meg.

A gazdasági jellegű tárgyak a képzésben kiegészítő szerepet töltenek 
be, ezért az oktatásunk elsődleges célja a gazdasági problémák iránti igény 
felkeltése, a gazdasági kérdések iránti érzékenység kialakítása, a gazdasági 
értékrend alapjainak megismertetése.

E cél elérésének módszere az oktatók személyétől függő, döntően 
közgazdaságelméleti, illetve rendszerelméleti alapú. A lényeg közös: a 
gazdálkodó szervezetek (döntően vállalkozások) működésének 
megismertetése funkcionális, financiális és információs megközelítésben.

A minden szakra kiterjedő általános gazdasági je llegű oktatás 
alapstruktúrája: közgazdaságtani alapok és ráépülő vállalatgazdaságtan 
ismeretek. (Ez a különböző szakok tanterveiben eltérő tantárgyi elnevezéssel 
jelenik meg.)

A gazdasági tantárgyak részaránya a tantervekben átlagosan 3,6 %, 
amely szakonként 1,4 % - 6,7 % között ingadozik. Ez az arány elégséges volta 
és a szakonkénti szóródás normális jellege persze vitatható, de a hallgatói 
elégedettség ezzel kapcsolatban elég nagyfokú.

(A Kari Hivatal által kiadott kérdőíven az 1995/96-os tanév 345 végzett 
hallgatójából 151 fő válaszolt arra a kérdésre, hogy mi a véleménye az üzleti 
ismereteket oktató tárgyakról. A válaszokból az derül ki, hogy a végzett 
hallgatók 43,9 %-a megfelelően tartja a gazdaságtan, a szervezés és a humán 
menedzsment tárgyak súlyát, egyharmadának véleménye szerint növelni 
kellene e tárgyak arányát, 22,8 % szerint pedig csökkenteni lenne szükséges.)

Természetesen a gazdasági tárgyak nagyobb súllyal jelentkeznek 
azoknál a hallgatóknál, akik szakjukat megfelelően kötelezően választható 
szakirányukon túlmenően nem kötelező jelleggel még a vállalkozásmenedzseri 
szakirányt is felveszik. Meglepő volt számunkra is, hogy a harmadéves 
hallgatók több mint

10 %-a ilyen feltételek mellett is vállalta ezt a többleterhelést.

i



(Az előzőekben hivatkozott felmérés szerint az elmúlt évben a vállalkozói 
szakirányt végzett hallgatók 50 %-a elégedett, 43,7 %-a szerint növelni kellene 
az üzleti ismereteket nyújtó tárgyak arányát.

A szakirányon belül képzési célunk kettős: egyrészt konkrét vállalkozási 
ismeretek nyújtása, másrészt a kétlépcsős képzés keretein belül az egyetemi 
képzési szintre történő átlépés megalapozása.

Három évfolyam beiskolázási tapasztalatainak birtokában sikeresnek 
tekinthető a vállalkozásmenedzser posztgraduális képzésünk, amely 
akkreditált másoddiplomát nyújt. Itt célunk az elméleti ismeretek felfrissítésén 
túlmenően olyan korszerű praktikus ismeretek nyújtása, amelyeket gyakorló 
vállalkozók és nagyobb gazdasági szervezetek középszintű menedzserei 
igényelnek.
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Dr. Szvitacs István 
JPTE PMMFK 

Mérnöki Menedzsment Tanszék

A kreditrendszerre való áttérés problémái a JPTE Műszaki Karán

A mai értelemben vett kreditrendszer gyökerei a kreditpontok bevezetéséhez 
nyúlnak vissza. A kreditpontok bevezetését a hallgatói mobilitás elősegítése 
kényszerítette ki, hiszen az egyetemeken-főiskolákon belüli illetve kívüli 
hallgatói mozgások során alapvető igényként fogalmazható meg az addig 
megszerzett ismeretek elismertetése, a további tanulmányokba való beszámít- 
tatása. Az érdekeltek (felsőoktatási intézmények és hallgatók) rájöttek, hogy 
ehhez a tantárgyak tematikája mellett az azok elsajátításához szükséges 
erőfeszítést, a tantárgy nehézségét és terjedelmét is valahogy jelezni kell. 
Később kiderült, hogy a tantárgyak tematikáját és kreditpontjait az azt tanító 
intézménytől függetlenül hitelesíttetni kell. Ebből fejlődött azután ki először az 
oktatási programok, később pedig az intézmények akkreditációja, amely ez 
évben egyetemünket is elérte. Az is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a 
kreditrendszer köré egy a hallgatói mobilitástól is függetlenül működő oktatási 
rendszer építhető ki. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez 
eredményesen működik.
A külföldi példák arra is rámutatnak, hogy a kreditrendszer bár segíti, de nem 
garantálja a színvonalas, eredményes oktatást. Ez ugyanis elsősorban az 
oktatott tananyagtól, az oktatók felkészültségétől és rátermettségétől, az 
oktatási infrastruktúrától, a számonkérési rendszertől és még sok egyéb más 
olyan dologtól függ, amelyek színvonaltalanságán még a legjobb struktúra sem 
segíthet.

Általános tapasztalat, hogy néhány jelentéktelennek tűnő, elhanyagolt apróság 
a legjobb rendszereket is tönkreteheti. Ilyen "apróság" a tantárgyak közötti 
helyettesíthetőség kérdése. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy ehhez a 
tantárgyak közötti tartalmi azonosság megadott (általában elég magas, 
legalább 75-80 %-os) szintje szükségeltetik. Miért probléma ez? Elsősorban 
azért, mert a kreditrendszer az átjárhatóság (és elismerhetőség) feltételeként 
nem az ekvivalenciát, hanem az elismerhetőséget szabja meg. Egy tantárgy 
ugyanis nem akkor egyenértékű egy másikkal, ha tartalmuk azonos, hanem 
akkor, ha elsajátításuk a hallgatóban hasonló végeredményt produkál. Ez 
egészen egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy a hasznosítható, nem pedig 
a tételes tudás határozza meg az egyenértékűség fokát. Ez pedig 
nagymértékben függ magától a hallgatótól is. Ha a tantárgyak az előismeretek 
túl nagy halmazát követelik meg kötelezően előírt előtanulmányi tantervek 
formájában, akkor az egyéni adottságokat figyelembe vevő egyéni tanterv alig 
- vagy egyáltalán nem - alakítható ki. Bízni kell a hallgatóban, s fel kell 
tételezni róla, hogy képes önálló munkára. S természetesen segíteni kell 
tanácsadással a hallgatót abban, hogy olyan tárgyat ne vegyen fel, amelyhez 
az adott pillanatban még nincsenek meg a szükséges előismeretei.
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Természetes, hogy az egyéni tanuláshoz idő kell. Ezért a hallgatók heti 
kötelező óraszáma nem lehet magas (maximum 24 óra).

A kreditrendszer bevezetése természetesen oktatásszervezési 
bonyodalmakkal is jár. Ez a műszaki felsőoktatásban különösen igaz, hiszen 
az eszköz- és berendezés igényes laboratóriumi munkákat a hallgató nem 
végezheti el teljesen szabad belátása szerint. Ezt szigorúan ütemezni, 
programozni kell. Ugyancsak gondot jelent a megfelelő mennyiségű és 
minőségű szakirodalmi háttér biztosítása, ami az önálló munka alapvető 
feltétele. Nem kis probléma a hallgatók tantárgyfelvételének vezérlése sem. A 
műszaki tudományokban az ismeretanyagok egymásra (vagy egymásba) 
épülése ugyanis igen jelentős mértékű, ami számottevően korlátozza a 
hallgatók tantárgyválasztási szabadságát. Problémát jelent a kreditrendszer 
működtetése is, hiszen el kell készíteni és alkalmazni kell egy új tanulmányi és 
vizsgaszabályzatot, nyomon kell követni a hallgatói teljesítéseket, ki kell 
dolgozni az ösztöndíj/tandíj új rendszerét, meg kell szervezni a hallgatói 
tájékoztatás rendszerét, stb.

A fentebb vázoltak rövid képet adtak a kreditrendszerről, s annak alkalmazási 
problémáiról. Bár látható, hogy a bevezetés nem zökkenő mentes, mégis 
érdemes vele foglakozni, mert a rendszer ez idáig az oktatás 
hatékonyságnövelésében bizonyítottan jól vizsgázott.

6



K iss  M iklós 
főiskolai tanársegéd 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete
Informatika Tanszéki Osztály

ÜZLETI INFORMÁCIÓS KURZUSOK A GRADUÁLIS, 
POSZTGRADUÁLIS ÉS TANFOLYAMI OKTATÁSBAN

1. Információ, mint erőforrás
Az információ, mint erőforrás a gazdasági életben nélkülözhetetlen. Mind 
az információ tartalmi jelentése, mind az információszerzés módszere 
több paraméterrel rendelkezik. A tartalmi jelentésben legfontosabb a 
pontossága, valamint az aktualitása. Az információszerzés módszerének 
legfontosabb jellemzői a gyorsasága és a költsége. Gazdasági döntést 
csak olyan információs háttérrel lehet nagy biztonsággal hozni, amely 
információs rendszer ezen tényezők optimalizálásán alapul.

2. A felsőoktatás szerepe az országos oktatási rendszerben
Az országban az oktatási tevékenység túlnyomó részét az állami 
felsőoktatási intézmények adják. Egyedül a tanfolyami oktatásban van 
egyre nagyobb szerepük az oktatással foglalkozó gazdasági 
társaságoknak. Vizsgáljuk meg az oktatást végző személyek és az 
oktatott tananyag jellemzőit.
•  Oktatók

Az oktatókat két nagy csoportra lehet felosztani: gazdasági vezetők, 
akik meghívott előadóként működnek közre, valamint azok az oktatók, 
akik a főállásuk mellett végeznek egyéb oktatási tevékenységet akár 
az állami, akár a magánszektorban.

* Tantervek kialakítása
Az államilag elismert végzettségek követelményrendszerét a 
minisztérium határozza meg, az oktatást végzőknek ezt a keretet kell 
kitölteni tartalommal. A végzettséget nem adó tanfolyamok tematikáját 
az oktatást végző vagy az oktatást szervező határozza meg egy 
előzetes igényfelmérést követően.

3. Az oktatottak köre
Az oktatásban részt vevő "hallgatók" összetétele az egyes oktatási 
szinteken belül is vegyes képet mutat. Eltérő az előképzettségük és a 
gyakorlatuk, valamint teljesen különböző okok miatt vesznek részt az 
oktatásban, más célokat tűztek maguk elé, más ismeretanyagot 
szeretnének elsajátítani. Ezek a tényezők befolyásolják alapvetően a 
tantervek kialakítását.
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4. A tantervek felépítése a húrom oktatási szinten
A tantervek modul rendszerűek. A modulok számát az határozza meg, 
hány paramétert kell figyelembe venni az adott oktatási területen. 
Általában három dimenzióban lehet elhelyezni az egyes építőelemeket: 
alapképzettség, oktatási szint, elsajátítandó ismeretek. A három 
paraméter pontosan meghatározza, hogy az adott hallgatói csoportnak 
melyik modulokat kell oktatni, és milyen sorrendben.
Új dimenzióként lép be a rendszerbe a technikai sajátosság, amely 
jelentheti egyrészt azt, hogy a rendelkezésre álló hardware-bázis milyen 
oktatást tesz lehetővé, milyen programcsomagok használatát támogatja, 
másrészt lehetővé teheti az alapozó modulok elvégzése után a 
távoktatást.

8



Kovács Árpád 
JPTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar 

Mérnöki Menedzsment Tanszék

AZ ESETTANULMÁNNYAL TÖRTÉNŐ OKTATÁS NÉHÁNY
PROBLÉMÁJA

1. Az esettanulmány módszer a külföldi és a hazai menedzsment 
oktatásban:

USA EURÓPA NÁLUNK
központ Harvard Business 

School
The European 
Case Clearing 

House Ltd.

?

kezdet 1908 1973 1994?
esettanulmá
nyok száma

80.000 
(8.000 élő)

15.000 ?

terjedelem hosszú rövid ?
használat állandóan alkalmanként

vizsgán
?

csoportméret mindegy kiscsoport ?
tanári jegyzet nem feltétlenül feltétlenül ?

kérdések legyenek ne legyenek ?

2. Az esetanulmány használatának okai:
- elmélet illusztrálása
- technikák/koncepciók begyakorlása
- elméletek bevezetése/bizonyítása
- élő példák/gyakorlatok.
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3. Az esettanulmány írás folyamata:

4. Az eset megtervezésének három dimenziója:

dimenzió szint szint szint
Elemzés alacsony közepes magas
Tartalom alacsony közepes magas
Előadás alacsony közepes magas

egyszerű -> bonyolult

Az oktatási felhasználásnál célszerű, hogy az esettanulmány csak egy 
szempontból legyen nehéz.

5. A TQM esettanulmányok néhány kérdése:

TQM témák/esettanulmányok
- TQM rendszer - beszállítói kapcsolatok
- minőségtanúsítás - külső és belső vásárlók
- termékminősítés - menedzsment/vezetés
- laboratórium - termelési folyamatok
- technológia - emberi erőforrás gazdálkodás

- szervezeti kultúra
- változás
- tréning és fejlesztés
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A m ódszer előnyei

- gondolkodás
- problémaérzékenység
- gyakorlatiasság
- kockázatvállalás (szemben a kudarckerülő magatartással)
- önálló megoldás
- kreativitás
- a hallgató hozzászokik ahhoz, hogy meg kell szólalni
- bevonás
- alternatívák lehetősége_______________________________

Esettanulmánnyal jól feldolgozható/oktatható problémák
- egyéni irracionalitás
- rövidtávú/hosszútávú gondolkodás
- kockázatvállalás
- a cselekvés valódi okának felismerése
- feladatok/problémák kezelése
- kollektív irracionalitás
- információátadás, bizalom, közös értékek

6. Az esettanulmányok osztályozása és felhasználása:

Az esettanulmányok osztályozása
- A feldolgozott probléma jellege szerint

- komplex
- funkcionális

- Tematika szerint
- vállalati
- iparági

- Terjedelem szerint
- hosszú
- rövid

- Információtartalom szerint
- valós (igazi vagy álcázott)
- fiktív

- Az információhordozó fajtája szerint
- nyomtatott
- video
- számítógépes
- élő

- A feldolgozás módja szerint
- egyéni
- csoportos __________________
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- Tények
- Problémák
- A fő probléma
- Megoldás, döntési javaslatok
- Akcióterv

Az esettanulmány elemzése

Irodalom
1. Barra Ó Cinnéide: The Case for Irish Enterprise 

Dublin, Enterprise Publications 1986.
2. Cases in Management

Cranfield, The European Case Clearing House Ltd at Cranfield University
3. Esettanulmány-gyűjtemény a TQM oktatásához 

MVFK Alapítvány-BME TQM Center, Budapest 1994.
4. Szabó József: Az esettanulmány mint az oktatás eszköze -kézirat- 

Debrecen 1995.
5. Magyarországi vállalkozói esettanulmányok 

SEED Alapítvány, Budapest 1996.
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TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS IN
MANAGING A COMPANY

Abstract

When reconstructing an economy and in parallel to this the curricula for 
business management studies, it is possible to draw on the most recent 
developments in practice and theory. This implies a possibility to avoid pitfalls 
experienced in other economies. Thus, in the western economies there have 
recently been focused quite a lot on environmental consequences of human 
activities. A major reason is the recognition of the increasing ecological instability 
around the globe, e.g. global warming (the greenhouse effect), a breakdown of the 
ozone layer, acid rain, desertification, falling biological diversity, and an 
accumulation of non-degradable materials. While business actors are a major 
force for economic development, they are also to a large extent directly (e.g. 
production industries) and indirectly (e.g. the financial sector) responsible for most 
of the world's present environmental problems. Government command-and-control 
strategies designed to combat this have long since been shown to be totally 
inadequate. Enormous public and private spending has thus been unable to 
prevent the inexorable march of environmental deterioration - or even limit it 
appreciably.

The nature of the problem is such as to give greater prominence to the 
environmental role and responsibility of individual economic actors. Furthermore, 
business possesses most of the world’s economic and know-how resources - 
which are precisely those needed to develop new, cleaner technologies and 
products. Thus, there is a clear relationship between environmental and 
technological development in the business sector. In consequence this 
presentation will focus on aspects related to management of environmental and 
technological matters within a company.

introduction

The importance of considering environmental and technological 
aspects when reconstructing the economy and curricula for business management 
studies in Eastern Europe is evident not only from the actual situation in many parts 
of the region but as well from the fact that many development programmes 
emphasise environmental aspects when evaluating projects. This is e.g. the
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situation for the European Bank as it compares environmental needs and the 
opportunity and constraints afforded by the process of economic transition in its 
investment and technical co-operation programmes (Murphy, 1993).

In general Hungary is considered to be in an advantageous position 
concerning the economic transition process compared to the other countries in the 
region. Thus, Hungarian managers are relatively familiar with Western 
management methods and the shift towards the market economy started many 
years ago. However, the expectations associated with the economic transition 
process often imply that the decision horizon of politicians as well as managers and 
consumers is too short-sighted which causes them to pay too little or no attention to 
the more long-term problems related to the transition process. One of these 
problems is clearly environmental conditions if the environment continuously is 
treated as a free good (Kerekes & Welford, 1992). Environmental management as 
well as development and application of the right technology will therefore become 
key words in the future if the Hungarian business sector should carry out its 
activities in balance with the nature in order to avoid environmental problems 
caused by an uncritical growth and consumption philosophy.

Business and the environment

Sustainable development

An essential factor behind environmental management is the concept 
of sustainability. A major input to the discussion of sustainability was introduced by 
the Brundtland Report (WCED, 1987), as it includes such aspects as economic 
growth, a more equitable distribution of wealth both within and between generations 
and environmental quality. Likewise, according to economists from the World Bank 
(Goodland et al., 1992), the concept of sustainability should include the following 
four elements: the poverty problem, population growth, technological development, 
and lifestyle. Thus, the economically and ecologically intelligent use of 
environmental resources requires: maintenance of the regulation capacity of 
renewable resources, steering the technological process of change towards the 
substitution of as many non-renewable resources as possible, and an increased 
use of the growing volume of scientific knowledge and data in the formulation of 
Arationalisation policies for the use of non-renewable resources (Catton, 1983). 
Therefore, sustainable development can be expressed as Ato meet the needs of 
the present, without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs.

Environmental management

One of the results of the growing interest in the environment since the 
mid-1980s is that industry has issued a number of guidelines and Acodes for 
environmentally sound behaviours (see e.g. Rikhardsson et al., 1993). Examples
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of such guidelines include: The CERES Principles, issued in 1990 by The Coalition 
of Environmentally Responsible Economies; Guidelines for World Industry; The 
ICC Business Charter for Sustainable Development; The Keidenren Global 
Environmental Charter, issued by Japan Federation of Economic Organisations in 
1991; The Global Environment Initiative; The British Standards Institution’s 
Standard on Environmental Management System, from 1992; and, the EU 
Environmental Management and Auditing Scheme, from 1993. Other guidelines 
have been developed by similar organisations to deal with the registering and 
reporting of the firm’s environmental information like: The UN Intergovernmental 
Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting, from 
1991; The 100 Group of Finance Directors Guidelines, from 1992; The World 
Council for the Environment’s guidelines for environmental accounts, from 1994.

The starting point for a future sustainable management philosophy is 
that it is better not to produce waste and pollution than to have to dispose of and 
treat it later. It follows from this that corporate managers must make the prevention 
of pollution a cardinal aim of the company. This represents a radical turnabout of 
previous attitudes to waste disposal, where firms regarded waste products as a 
necessary evil, to be disposed of or treated in accordance with existing legislation 
in the area. One of the prime considerations of sustainable environmental 
management philosophy is to limit waste and prevent pollution throughout the 
entire production process, and, in addition, to collect information in order to identify 
any inefficiencies in waste disposal and resource use. At the beginning the result 
was introduction of Aend-of-pipe solutions whereas more recent solutions must be 
characterised as Aclean-at-source solutions. For a general introduction to 
environmental management see e.g. Welford (1995) or Welford & Gouldson 
(1994).

Methods and tools

The emergence of environmental management doesn’t mean that 
existing management tools are suddenly redundant, whether it concerns controlling 
finances and the flow of information, opening up new areas of business, or 
improving employees' motivation. Existing tools are just not sufficient on their own. 
In recognition of this, new tools have been developed with the aim of improving the 
firm’s overall environmental performance. Three examples of such tools are briefly 
described below.

British Standard 7750 on Environmental Management Systems: BS 
7750 was introduced by the British Standard Institute in 1992 after previous testing 
in a pilot phase (see BSI, 1994). The standard is the first of its kind, and it attempts 
to include all the main aspects of the firm’s management and operations which are 
affected by environmental policy. It is structured as a generic method, and can be 
used by firms to build up and maintain an internal overall environmental 
management system, as, for example, we have seen earlier in the quality field (e.g. 
BS 5750 or ISO 9000). Briefly, BS 7750 lays down requirements and provides
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guidance for a number of elements which the implementation and maintenance of 
the standard make necessary. These elements include: a preliminary 
environmental review, identifying the person or persons responsible for 
implementing the standard, formulating concrete environmental goals, drawing up a 
plan of action for achieving these goals, compiling an environmental manual, 
control of operations, recording, and the auditing and evaluation of the system. A 
similar system is coming up in the ISO context (ISO 1400).

EU environmental management and auditing scheme: In 1993, the EU 
Commission issued regulations for the voluntary participation of manufacturing 
firms in EMAS. The standard came into effect in Spring 1995, after which firms with 
a fully operational and documented environmental management system can apply 
for registration under the scheme (COM, 1993). The registration conditions are in 
many ways similar to those for BS 7750 certification. To begin with, the applicant 
must have formulated or approved an environmental policy in accordance with the 
scheme’s guidelines. The next step is to carry out an environmental review of the 
plant concerned. The scheme then requires that the firm’s environmental policy be 
reflected in concrete and detailed environmental goals and subsequent strategy for 
achieving them, including assigning responsibility. This is then expected to be 
followed by the design of the actual environmental control system, outlining the 
organisational structure, chains of command, routines, procedures, methods, and 
the resources to be used in effecting the environmental policy. Once the system 
has been implemented and tested, an environmental audit must be carried out and 
a certified environmental report is drawn up. When the above conditions have been 
met, the registration application can then be considered. If the application is 
successful, it gives the company the right to use the scheme’s logo. This right does 
not include products, however, and the logo must not be used without a clear 
indication of whether the whole firm or just one of its plants is registered.

Life cycle analyses: LCA cover two different purposes (Ulhri, 1995). 
The first concerns all the financial aspects of a new product from its introduction 
until it is phased out. This type of LCA has been in use for the past three decades. 
The second concerns the environmental aspects connected with the development, 
production, sale, use and disposal of a product. Apart from the fact that there are 
two different types of cost considerations involved here, the latter also involves a 
considerable increase in the time perspective. Environment-related costs can be 
divided into 3 categories - raw material consumption, production, and recycling. 
The underlying rationale behind including forward-looking and holistic 
consequences has clear parallels with proactive assessment traditions within, for 
example, technology assessment and risk assessment in the 1970s (Ulhri, 1993). 
Briefly, the life cycle assessment technique consists of the following 4 basic 
elements: (1) product and system limitation, (ii) choice of parameter, (iii) life cycle 
report on the collection and classification of parameter information and limitations, 
and (iv) assessment of the actual effect (see e.g. Welford, 1995). Existing LCA 
techniques range from more simple, qualitative, almost Delphic-like techniques to 
Apure quantitative, structured techniques. The latter in particular are becoming
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more popular as a means of obtaining information about a product’s total claim on 
resources and emission load (the so-called Acradle-to-grave perspective). Such 
information is used by external stakeholders and/or as PR information, as a 
stepping stone towards environmental certification, and, finally, as a strategic 
competitive parameter (e.g. product differentiation).

Implications

As far as the effects are concerned, Madsen & Ulhri (1996) indicates 
that, in many cases, implementing the principles of sustainable development 
means that the firm’s business goals and basis will have to be redefined and 
redesigned. For example, it will require a more holistic view of the firm’s situation, 
including not only production conditions, but also the firm’s position in society. This 
in turn will lead to a number of derived effects in the way the firm operates.

By using the concept of sustainability as part of its decision-making 
basis, the firm’s strategic management function is forced to go beyond the 
traditional narrow stakeholder focus in favour of a broader focus which 
acknowledges that a firm’s effect on the external environment will produce a 
number of different, albeit environmentally legitimate, interests. A firm’s 
environmental business strategies require the integration of environmental 
considerations in all management functions at all levels, the aim of which is to 
achieve a judicious balance between both environment- and resource-related 
interests as well as commercial interests.

As the first corporate efforts to turn society’s growing interest in the 
environment into a powerful force for change begin to bear fruit, it is now possible 
to see the outlines of the reorganisation process which has been set in motion. The 
purchasing function has started to look for more environment-minded suppliers 
who can supply products manufactured according to sustainable philosophy. There 
is increasing demand for packaging which uses less materials, which can be 
recycled, and which has been made from wholly or partly recycled materials. 
Based on current environmental data, the R&D function has begun to develop new 
manufacturing processes which use less energy, result in products which last 
longer, and which completely, or to a considerable extent, prevent the emergence 
of environmental problems; it has also begun to find new possible uses for waste 
products. We must expect that cleaner technologies will mainly be developed by 
industry. Many observers expect that the speed with which sustainable production 
expands, and thus environmental problems lessened, will depend in large measure 
on business-based environment-friendly management policies.

The marketing function is slowly beginning to eye the possibility of 
supporting a greater degree of environmental commitment by supplying ongoing 
information about consumer attitudes to environment-friendly products, by 
identifying and communicating new market opportunities for environment-friendly 
products and cleaner technologies, and by developing marketing, distribution and
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sales methods which reduce the effect on the physical environment. Sustainable 
production will also require a considerable effort to influence and change 
consumers' preferences and steer their demand needs in the direction of 
environmentally sound industrial activities, as well as reduce energy and resource 
consumption per product unit. In the production function, new production methods 
are being developed to limit resource consumption and waste. The finance and 
accounting function has begun to show an interest in the economic perspectives of 
implementing new, more sustainable initiatives, and has started to develop new 
and better methods of assessing the firm’s environmental performance as a 
supplement to the more traditional business economic methods. That is, to 
evaluate the company’s natural capital along with the traditional financial capital. 
The personnel function has increasingly become interested in the scale and speed 
with which new skills at different levels can and should be further developed in line 
with the firm’s Agreening process, with a special focus on the adaptation of criteria 
and systems for evaluating performance.

Technological forecasting

Background

As development and application of cleaner technology is an important 
element in sustainable development, it is of interest for management to achieve an 
evaluation of the expected future technological development. The more as the 
degree of development in the technical capability of many new devices and 
materials over their predecessors often is in multiples of improvement. These gain 
in performance are so great that they abruptly and drastically alter the means, 
effects, time, or costs of doing things. Therefore, widespread awareness of the 
growing force of technology and increasing concern over its impact means that 
forecasting of technological development and consequences is absolutely 
essential in many managerial decision situations.

As an introduction to technological forecasting Bright (1980) states that 
society long ago learned the value of anticipating the character, intensity, and 
timing of major environmental forces in social and economic activities. Forecasts of 
the weather, agricultural production, population growth, industrial production, mar
kets, sociological change, government spending, economic conditions, political 
attitudes, and many other attributes of future conditions are regarded as essential 
to planning wisely or to dealing effectively with coming changes. Today, one of the 
most powerful forces in our environment - and at times by far the most important 
for many companies, institutions, nations, and society at large - is technology. 
Therefore, it is strange that forecasting of new technology in general still is so 
limited. The more if the technological development is not under a kind of control it 
may produce non-persistent solutions and conditions of disequilibrium, lacking 
stability in the dynamic systems of the society, and waste as well as uncontrolled 
and morbid changes.
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As Naylor (1983) points out, one of the phases in a company's 
strategic planning process is in fact an evaluation of the overall development of the 
environment in which the company exists including the technological development. 
Capon & Hulbert (1985) stress as well that the strategic forecasts of a company 
must be able to identify the critical elements in the environment as they will disturb 
the competitive equilibrium if they are changed. They emphasise as well the need 
to evaluate the technological development carefully.

Relations to the strategic planning process

Application of technological forecasting is mainly related to the 
strategic level. At this level it contributes in creating the necessary basis for 
evaluation of the technological alternatives which are considered in the determina
tion of a convenient strategy. Therefore, technological forecasting should be an 
integrated part of the planning process at the strategic level and must not be 
considered as an external contribution.

When applying technological forecasts in the strategic planning 
process managers must be aware of the fact that the forecast does not represent a 
precise and accurate prediction of the future technology as technological 
development is influenced by social, economic, and political factors. Therefore, the 
main purpose of technological forecasting is more to achieve creative insights of 
the future alternatives and in this way to clarify and define the options of today. 
This is the main difference between forecasting at the strategic and the operational 
level. In consequence, the value of the forecast is obviously not contingent upon 
the fulfilment of the forecast as the manager through the decision made can 
change the basic assumptions especially if they seem to by unpleasant to the 
company. Thus, technological forecasts are the foundation for formulation of new 
options and new alternatives in light of change.

Relations to the planning process

As mentioned by Jantsch (1969) technologies are developed to satisfy 
customers demand. Therefore, the behaviour of future demands must be included 
in the planning process as technological development either may reveal new ways 
to satisfy existing demands or reveal new opportunities which can reduce the future 
demand for the existing technology dramatically. Thus, in the planning process it is 
necessary to consider the following two aspects of technological development:

a technological development can often be applied in several ways all of 
which do not need to be a continuation of existing applications, and

the solution to a problem can often be achieved by application of several 
alternative technologies.
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Thus, it is important to be able to create a sufficient knowledge of the future 
technological development and in this way protect the company against unpleasant 
surprises within the planning horizon.

Relations to the marketing area

Adverse consequences are often well advanced before they are recognised and 
thus, actions to control them are delayed. This is an unpleasant but natural 
consequence do to the rapid change which we see today. Therefore, what is 
required is information about the implications of technological change before that 
change has taken place. This goes as well within the marketing area as the 
reaction time is shortened here as well.

Looking at the classic marketing concept it is clear that it essentially is based on 
a static picture of the environment claiming that goods are adapted to suit the 
consumer. But change in technological abilities is not dealt with. Thus, the concept 
is ideal for small modifications, but when substantial change is considered the 
classic marketing concept has an attack of indigestion. The difficulty is that goods 
are supposed to be supplied according to customer wants, but how are customers 
to know what they want, when they do not know what will be available ? (Beattie & 
Fraser, 1969). Therefore, the classic marketing concept is inadequate in this 
situation since it fails to indicate the need for marketing activities to be adjusted to 
a future further ahead than that which consumers can easily visualise. The 
information used for planning in such a situation can not be gleaned from 
consumers.

According to Galbraith (1967) there is a growing risk of production without good 
knowledge of future demand and in addition the penalties of guessing wrongly are 
steadily increasing. Instead of reducing this risk by a well defined planning process 
the difficulties of knowing future consumer behaviour are being overcome by 
massive expenditures on sales promotion that is designed to control this factor.

Application of technological forecasting to the marketing area can be described 
as a technique by which accidental stumbling can be replaced by comprehensive 
systematic analysis, its aim being to enhance human judgement, not to provide a 
substitute for it. By having a closer idea of future product development possibilities 
and market development opportunities, management should e.g. be able to reduce 
the likelihood of becoming locked into forms of merchandising that might prove 
undesirable. In this way it will help the company to be in a position to make things 
happen rather than constantly having to react to things that are happening; i.e., the 
aim is planning for change rather than planning necessitated by change.

Another impact on the marketing role is related to the consumers situation as the 
ever-increasing rate of technological development puts them in a more complex 
position regarding the buying decision. Due to the consumers inability to 
understand the nature of new technological products they often resist using them
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for a substantial period after their introduction. The implication on sales is obvious. 
With the increasing rate of technological development the resistance factor is likely 
to rise unless action is taken to overcome it. That is, a new marketing function of 
long-term promotion is needed. The essence of this need can be described as an 
educational effort to help consumers understand the nature of new technological 
products so they will accept them more readily. In light of the acceleration of the 
rate of development this educational task becomes longer, and hence requires 
more time to allow the information form the companies to the consumers to settle. 
The result will be, that some salesmen will become lectures as much marketing 
effort will concentrate on describing the qualities of future products even before 
these qualities are precisely known. However, a clear idea of the nature of future 
products must be gained before they are to be introduced in order to carry out the 
educational task effectively, and it is right here technological forecasting comes 
into focus.

Methods in technological forecasting

When technological forecasting is to be done a variety of different methods is 
available. A general grouping is into extrapolative and normative methods. 
Extrapolative methods can be further grouped according to their basic form into 
qualitative and quantitative methods. A brief description of methods to 
technological forecasting will be given below. Further information can be found in 
Martino (1993), Twiss (1992), Millett & Honton (1991), or Porter et al. (1991).

Extrapolative methods: The purpose of all extrapolative methods is to give an 
indication of future development based on present and historic information, where 
the information used is stated either explicitly or implicitly. The indication includes a 
statement of the direction and strength of the development and in some situations 
the uncertainty related to the forecast.

1. Qualitative extrapolative methods

The simplest qualitative method is the opinion of an expert, i.e. the opinion of a 
person who has special knowledge and insight on the subject in question. 
Forecasts from a single expert can be biased so instead in an expert panel can be 
applied. The work of an expert panel can be carried out in a systematic way by 
using the Delphi approach can be applied. In a Delphi study the experts are kept 
apart while giving their opinion of a specific problem. During a number of rounds 
the experts are requested to revise their opinion based on the general tendency 
from the previous round. The purpose is not always to reach a consensus but more 
often to narrow down the intrequartile range as much as possible without 
pressuring the individual expert.

2. Quantitative extrapolative methods
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When historic information on a technological development is available it can be 
applied to analyse the structure of the development in the past. By this the 
identified structure of the past can be formulated into a model, which then can be 
utilised to extrapolation of the identified structure into the future. The basic 
assumption behind quantitative methods is that the structure of the past continues 
into the future - at least the future represented by the planning horizon.

The model of an individual technological generation is normally represented 
graphically by a S-shaped curve, where the maximum is identical to the upper 
physical limit. Examples include the Pearl curve and the Gompertz curve. When 
the concern is about technological substitution from an old to a new technology, the 
Pearl or Gompertz curve is applicable as well, but special models exist too e.g. the 
Fisher-Pry curve. When the interest goes beyond the time span of a single 
technological generation other models become actual. The general structure is 
expressed by the exponential trend model.

The quantitative methods mentioned previously are all using time as the only 
explanatory factor. However, other factors can be of interest. An example is 
correlation methods where the typical situation is, that one technology appears to 
be a precursor to another technology. Thus, the shape of the trend describing the 
development of the two technologies will be identical, except that one will lag 
behind the other. The main problem is here to establish the structure of the time 
lag. When this is done development in the lagging technology can be forecasted 
within a horizon equivalent to the time lag. If the leading technology can be 
forecasted by one of the previous mentioned methods, the forecast of the lagging 
technology can be extended based on the forecast of the leading technology.

Another example is causal methods, where technological development is 
explained by one or more explanatory factors. Thus, in Floyd's universal growth 
model the growth in scientific knowledge in a specific field is explained by the 
amount of information available, the number of people working in the field, and the 
number of information-transferring transactions possible per unit time. A similar 
example is a description of the rate of adoption of new technology by factors like 
cost of adoption and profitability of the innovation.

Normative methods: As a complementary approach to extrapolative methods 
normative methods have their foundations in the methods of systems analysis. 
They start with future needs and identify the technological performance required to 
meet those needs. In other words, they forecast the capabilities that will be 
available on the assumption that needs will be met. Relevance trees is a normative 
method used to analyse situations in which distinct levels of complexity or 
hierarchy can be identified. Each successively lower level involves finer distinctions 
or subdivisions. Relevance trees can be used to identify problems and solutions 
and deduce the performance requirements of specific technologies. However, they 
can also be used to determine the relative importance of efforts to increase 
technological performance. This is done by assuming weights to each of the
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branches in the tree reflecting the degree of improvement needed if the task at the 
above laying node is to be accomplished.

Simulation o f impacts: Two elements of every forecast are the time of the event 
and its probability. However, the forecast of the time and probability for any event is 
based on assumptions about other events that have not yet occurred, but which 
might occur between now and the time forecast for the event of interest. A 
particular forecast will assume certain outcomes for these intermediate events. If 
the intermediate events have different outcomes, the original forecast becomes 
irrelevant. It may be a correct deduction from its assumptions, but it no longer 
applies because its assumptions are no longer valid. A way to handle this problem 
is a simulation approach named cross-impact analysis, which attempts to do in fact 
what is implied in all forecasting - to provide a prediction of future conditions with 
allowance for all the interacting forces that will shape that future. A cross-impact 
model consists of a set of events, each assigned a timing and probability; in 
addition, it consists of a set of cross impacts among the events. The outcome of a 
cross-impact analysis is analysed statistically focusing on revisions of the 
probabilities and time of occurrence. Even in its simplest form a cross-impact 
analysis improves the internal consistency of a set of forecasts and clarifies 
underlying assumptions. It exposes gross errors and inconsistencies. However, it is 
important to realise that cross-impact analysis goes much further than improving a 
single forecast. It can provide a much richer, more complete, and probably more 
accurate picture of the future.

Final remarks

In the economies of Eastern Europe there is clearly a need for the initiation of 
environmental management activities. But in order to achieve the best result, 
however, it is important to understand the interaction between business activities 
and environmental impact including the various fundamental resource-disposition 
mechanisms in the life cycle process. Furthermore, managers must be familiar with 
methods and tools to help them predict the potential environmental impacts during 
the development process, i.e. management and product development aimed at a 
more environment-friendly production, together with the use and disposal of the 
product.

It is generally recognised that most of the environmental initiatives carried out in 
companies in the Western economies have been made in response to legislation 
or demands from public authorities, and that they normally don’t go beyond the 
strictly necessary. This is naturally because, in planning environmental initiatives, 
management also has to take account of the firm’s overall financial situation, and 
thus cannot afford to stray too far from what its competitors are doing in this 
respect. But even though a lot of firms have in fact implemented initiatives, only in 
a few cases has management genuinely incorporated such considerations in the 
firm’s overall management system. This also seems to be supported by the fact
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that only a few  firm s have begun to systematically m onitor environmental 
conditions and collect information in support of this part of the control process and 
linked these activities to an actual environmental management system.

Tools and methods for environmental management do exist, of course, but as 
yet they are fairly rudimentary. However, the rapid growth of knowledge and 
experience culled from the increasing research in the area can be expected to 
result in more normative and practical methods, thus creating a more qualified 
basis for implementing environmental management systems in future.

Due to the obvious linkage between environmental development and technology 
it is important to achieve an impression of the expected future development in 
technologies relevant to the company’s activities. But Albert Einstein once claimed 
that the history of scientific and technical discovery teaches us that the human race 
is poor in independent thinking and creative imagination. Therefore, it is important 
to note, that technological forecasting can be considered as a systematic way of 
organising the activity in this phase of the strategic planning process. By this it is 
possible to indicate the probable paths of development preventing the manager 
from assuming that he knows more than he really does about future. However, 
even if technological forecasting is carried out carefully it can not eliminate all 
surprises and uncertainty but it makes the manager aware of possible events that 
would signal genuine change in the technological opportunities - understood in a 
general sense.

It is also important to note, that technological development does not take place 
neither in a static environment nor in a vacuum but in a changing economic, social, 
and political environment that strongly influences the course of its own 
development. Therefore, it is a useful tool to managers if used properly and often a 
simple method is enough to provide adequate forecasts in light of the quality of the 
information available. In this way the result of a technological forecast can do much 
to improve the basis of a decision and create a framework through which the long 
term can be considered in a systematic, realistic fashion.
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Egy esettanulmány a szakértői rendszerek
tárgyhoz

Borgulya István 

JPTE KTK

Gazdasági Informatika tanszék

1. Bevezetés

Egy korábbi munkámban a nem vagyoni kártérítés eseteit vizsgáltam, és szakértői rendszer, 
valamint mesterséges neuronháló alkalmazásával kerestem közelítő módszert a kártérítés 
becslésére. Most az egyetemünkön is használható Windows alapú programok alkalmazásával 
fogom bemutatni, hogyan alkalmazhatók e mesterséges intelligencia módszerek a 
gyakorlatban; pontosabban hogyan alkalmazhatjuk a szakértői rendszereket és a neuronhálókat 
egy adott feladat megoldására.

Tulajdonképpen a feladat megoldása három különálló részre bontható, melyek megoldása 
önmagukban is vizsgálhatók. A három részfeladat:

1. az átlagos eseteknél a kártérítési összeg becslése neuronhálóval

2. a speciális eseteknél az általános esetből kiindulva szakértői rendszerrel 
következtetni a kártérítési összegre, és

3. a szakértői rendszer és a neuron háló alkalmazásával megoldani a teljes feladatot, és 
Excel segítségével könnyen elérhetővé tenni a felhasználó számára.

Mielőtt az egyes részek megoldását néznénk, vizsgáljuk meg közelebbről magát a problémát.

2. A probléma és megközelítése

A nem vagyoni kárpótlás körében számos bírói ítélet születik. Az esetek főleg baleseti 
eredetűek, és gyakran fordul elő, hogy az ügyfél a biztosító által meghatározott kárpótlási 
összeget kevesellve bírósághoz fordul.

Az esetek gyakorisága lehetővé teszi, hogy előre becsüljük a bírói döntéseket. Ehhez 
statisztikai módszereket, táblázatos összefoglalókat több mint 20 éve alkalmaznak már. Az 
egyre inkább tért hódító mesterséges intelligencia körébe tartozó módszerek újabb 
lehetőségeket kínálnak e területen is. A példaként bemutatásra kerülő szakértői rendszer és 
neuronhálós modell szintén a bírói döntés, ill. a kártérítési összeg előre becslését kísérelik meg

Az OTKA T 018562 támogatásával készült.
26



(Bár a felhasznált esetek a 80-as évekből, származnak, a módszerek a legfrissebb adatokkal is 
hasonlóan működnének).

Korábban a nem vagyoni kárpótlás ügyeit vizsgáltam a biztosítóknál. Ezen ügyek a közlekedési 
balesetek sérültjeinek, illetve hozzátartozóinak igényeivel foglalkoztak. Mintegy 500 bírósági 
ügy kivonatának átnézése alapján sikerült becslő eljárást találnom a kárpótlási összegre.

Az eljárás két lépésben ad becslést az öszegre. Először "tipikus esetnek" tekintve az esetet, a 
gyakran előforduló, tipikus szituációk alapján becsüli a kárpótlás összegét. A második 
lépésben már a ritkán előforduló szituációkat vizsgálja. E "speciális eseteknél" a becsült 
összeget módosítani kell, pl.: a megítélt összeg csökken, ha a károsult alkoholista, vagy a 
mozgáskorlátozottság idős korban keletkezett, stb. De az is lehet, hogy járadékot kell 
megállapítani. E módosítások mértékét néhány szabály alapján állapítja meg a rendszer.

E rendszer fejlesztésében a legnagyobb munkát az esetek feldolgozása, egységes leírása, 
kódolása jelentette. Az esetekből kigyűjtve mindazon tényezőket, mellyel az esetet leírták, az 
ítéletet indokolták, 17 tényező csoportot alakítottam ki. A tényezőket 5 főbb csoportba, az 
első főcsoportot pedig további 13 alcsoportra bontottam. Az alcsoportok - balesetekről, 
sérülésekről lévén szó - az egyes sérült testrészekhez kapcsolva gyűjtik össze a jellemző 
tényezőket. A tényezők jelentőségét minden csoporton belül - a végső kárpótlási összeg 
szempontjából - relatív pontszámokkal adtam meg. (E pontszám természetesen becsült érték). 
Az eset leírása ezzel a 17 csoporttal történik, és minden csoportnál egy pontszámot kell 
megadni. Ha olyan tényezőt (jellemző szituációt) tartalmaz az eset, amely nincs felsorolva a 
megfelelő csoportban, a hozzá tartozó relatív pontszámot becsülni kell (A tényezők főbb 
csoportjai:, maradandó fizikai egészségkárosodás, maradandó pszichikai egészségkárosodás, 
munkaképesség-változás, munkahely, hivatás, társadalmi élet, sport, szabadidő, család).

Az esetet tehát 17 elemű pontszám sorozattal (jelöljük M l, M2,...,M17-el) adjuk meg, ahol Mi 
az i-dik tényezőcsoporthoz tartozó relatív pontszám. A relatív pontszámok értéke a vizsgált 
esetekben a [0,300] intervallumban változott, a megítélt kárpótlási összegek pedig a [6, 650] 
intervallumba esnek. (A valóságban ezerszeres értékek szerepelnek az összegnél).

3. A becslő program

A kárpótlási összeget becslő program 3 részből áll, melyek önmagukban vizsgálhatók. Az 
egyes részek, ill. feladataik:

1. a tipikus (szokványos) eseteknél a kártérítési összeg becslése NN-val ( a Neuroshell 
2 progaramot alkalmazva)

2. a speciális eseteknél egy SZR finomítja tovább a becsült összeget (a Level 5 Object 
shell-t alkalmazva),

3. A kommunikációt megvalósító Excel- keretprogram, amely a NN-t összeköti az 
SZR-el.
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A becslő program  szerkezete ezek alapján:

SZR

Felhasználó

................  I
Excel keretprogram NN

(a speciális esetek ◄--► (adatbevitel, eredmények, «—► (szokványos eset

vizsgálata) kommunikáció) feldolgozása)

Nézzük az egyes programrészeket külön-külön.

3.1 Kártérítési összeg becslése neuronhálóval

A NH alkalmazásától a megítélt kárpótlási összegeknek a korábbinál pontosabb becslését 
vártam. Kísérletként a 210 esetet választottam ki. Az esetek a pontszám sorozattal történő 
leírás révén a NN-nél tanulási mintaként alkalmazhatóak voltak.

NH alkalmazásával kétféle képp becsültem az összeget. Az egyik változatnál a kárpótlási 
összeget függvényszerű közelítéssel, a másiknál pedig az ítéletek kárpótlási összeg alapján való 
osztályozásából indultam ki.. Az első esetre, a függvényközelítésre számos alkalmazást 
láthatunk. A különféle módszerek közül függvényközelítésre pl. a backpropagation modell 
alkalmas. Hasonló esetek osztályozását is támogatja több módszer. A legismertebb módszerek 
önállóan osztályozzák az eseteket, miközben a jellemző összefüggéseket maguk állapítják meg. 
Én más módszert követtem. Előre definiáltam az osztályokat, és a bakpropagation modellel 
alakítottam ki az osztályokat felismerő NN-t.

A kétféle NH koncepciót - a függvényérték, illetve az osztálysorszám becslés-, részletes 
ismertetése helyett csak a végeredményeket nézzük. Összehasonlításukhoz még egy lineáris 
regressziós becslést is hozzáveszek, szemléltévé ezzel a különböző módszerek becslési 
lehetőségeit.

Az összehasonlításhoz feltehetjük:

- az 1 %-os hiba pontos eredménynek tekinthető,

-+ 1  osztálysorszám tévesztés + 2%-os hibának felel meg.

- +2 osztálysorszám tévesztés + 4%-os hibának felel meg.
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Az összehasonlítás eredményei tehát:

Módszer NH eredmények %-ban. 
Pontosság:

osztályozás NH-val

1%

99

2% 4% 

1

fuggvényköz. NH-val 74 20 5

lin. regr. függvény 58 26 11

A százalékokat összevetve megállapítható, hogy az osztályokkal dolgozó NH  lényegesen 
pontosabb eredményt ad ennél a problémánál. Gyakorlati alkalmazás szempontjából nézve a 
kérdést, viszont célszerű a függvényközelítést alkalmazni. A 200 eset megfelelő alapot nyújt 
függvényértékek interpolációjára, de az osztály interpolálásra még ez nem elegendő. Kb. 3- 
4000 eset alapján lehetne a gyakorlatban is biztonsággal működő osztályozáson alapuló NH  
bevezetni.

3.2 A szakértői rendszer

Az SZR feladata a NH által adott becslés finomítása, amennyiben speciális esetről van szó. A  
bírói gyakorlatnak megfelelően az SZR:

• egyes esteknél csökkenti a becsült összeget, vagy egyáltalán nem javasol kártérítést 
(pl. ha az egészségi állopotban javulás várható, vagy idővel megszűnnek a 
hátrányok), és

• el kell döntenie, hogy egyösszeget, vagy járadékot célszerű e fizetni.

Egy fontos kérdés még a NH és az SZR kapcsolatát. A Neuroshell 2 shell mint windows alapú 
program könnyen hívható az EXCEL-ből, és a paraméterek is könnyen átadhatók. Elvileg a 
Neuroshell 2 hívható a LEVEL5 O.-ból, de a paraméter átadás kérdését nekünk kell 
kikísérletezni, a kézikönyvek nem tartalmaznak erre vonatkozó leírásokat. A könnyebb utat 
választva, célszerűbb a NH-t az EXCEL programból hívni, és eredményét az EXCEL-ből 
átadni a SZR shellnek.

Kérdés még, hol adjuk meg a csoportok azon listáját, amellyel leírhatjuk az aktuális esetet. 
Mivel az esetleírás adatai a NH input adatai lesznek, célszerű a listákat szintén az EXCEL-ben 
magadni.

A többi tevékenységet már a SZR-re bízhatjuk: a becsült összeg módosítása kifejezetten 
szabályalapú következtetést igényel. Ehhez a becsült összeget készen kapja az EXCEL 
programból, és néhány újabb adat alapján szabályok révén módosítja az összeget, vagy 
járadékot javasol.
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Nézzük a konkrét megoldását mostmár a SZR-nek. Az adatok megadásához néhány változót 
kell definiálni. Legyenek ezek a PRL nyelvi leírásban:

ATTRIBUTE További szempontok I MULTICOMPOUND 

nem következett be maradandó egészségkárosodás, 

javulás várható és megszűnhet a hátrány, 

munkakörben és életvitelben nincs változás, 

csak a munkaképesség csökkent a felére, 

csak a sport és szabadidő területén lett hátrány, 

csak ritkán zavaró esztétikai hátrány keletkezett, 

csak a munkaképesség változott meg idős korban, 

csak mozgáskorlátozottság keletkezett idős korban, 

alkoholizmus miatt beszűkült életvitelt folytat, 

többszörösen büntetett előéletű a károsult, 

a fentiek egyike sem teljesül

ATTRIBUTE További szempontok II MULTICOMPOUND 

kiskorú károsult, 

idős korú károsult,

a károsult anyagilag kiegyensúlyozott életmódú, 

a hátrányok a jövőben módosulhatnak

A célvezérelt következtetéshez vezessünk be egy "cél", valamint néhány további változót 
(járadék, egyösszeg), melyek elnevezései tükrözik funkciójukat. Jelölje továbbá pl. G25 azt a 
becsült összeget, melyet a program írásánál ismertnek fogunk tekinteni, de az EXCEL 
programon keresztül kapunk majd a NH-tól..

A szabályok:

AGENDA

1. cél OF domain

RULE 5

IF jár AND (csökken OR csökken = FALSE)

THEN cél

AND járadék := a

AND egyösszeg := 0
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RULE 6

IF jár = FALSE AND (csökken OR csökken = FALSE)

THEN cél

AND járadék := 0

RULE 3

IF További szempontok II IS kiskorú károsult 

OR További szempontok II IS idős korú károsult

OR További szempontok II IS a károsult anyagilag kiegyensúlyozott életmódú 

OR További szempontok II IS a hátrányok a jövőben módosulhatnak 

THEN jár

ELSE jár := FALSE 

RULE 8

IF További szempontok I IS nem következett be maradandó egészségkárosodás 

OR További szempontok I IS javulás várható és megszűnhet a hátrány 

OR További szempontok I IS munkakörben és életvitelben nics változás 

OR További szempontok I IS csak a munkaképesség csökkent a felére 

OR További szempontok I IS csak a sport és szabadidő területén lett hátrány 

OR További szempontok I IS csak ritkán zavaró esztétikai hátrány keletkezett 

OR További szempontok I IS csak a munkaképesség változott meg idős korban 

THEN egyösszeg := 0 

AND csökken := TRUE

RULE 1

IF További szempontok I IS csak mozgáskorlátozottság keletkezett idős korban 

THEN egyösszeg := G25 / 5 

AND csökken := TRUE

RULE 2

IF További szempontok I IS alkoholizmus miatt beszűkült életvitelt folytat 

OR További szempontok I IS többszörösen büntetett előéletű a károsult 

THEN egyösszeg := G25 * 0.4 

AND csökken := TRUE



RULE 4

IF További szempontok I IS a fentiek egyike sem teljesül 

THEN csökken := FALSE 

AND egyösszeg := G25

A komplett feladat megoldáshoz a SZR a konzultációt egy induló, magyarázó képernyővel 
kezdi, az adatokat külön képernyőkön kéri, és végül a becslés eredményét a konklúzió 
képernyőn jeleníti meg. Az induló képernyőt már most úgy alakítottam ki, hogy különböző 
nyomógombok választásával később hívhatjuk majd az EXCEL programot, ill. folytathatjuk a 
becslés finomítását. Illusztrációként nézzük az induló és a konklúzió képernyőt (a következő 
két képernyő ábra). A bemutatott képernyőknél feltételeztem, hogy az általános esetben a NH  
a 308 eFt kártérítési összeget becsülte, és a további adatok alapján járadékot kellett a 
programnak javasolnia.

Ezen kívül két adatmagadáshoz kapcsolódó képernyőt tartalmaz a SZR, melyek a 
multicompound változók lehetséges értékeit kínálják fel.

Induló képernyő
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Konklúzió képernyő

3.3 Az EXCEL keretprogram

Mint korábban megállapítottam, célszerű a NH és SZR programokat EXCEL-ből hívni. Ez azt 
jelenti, hogy:

• el kell készíteni egy excel munkalapot, amelyen megnézhetők az esetleíráshoz 
szükséges adatcsoportok és lehetővé kell tenni az esetleírást jellemző pontszámok 
megadását,

• függvényhívással kommunikációt kell biztosítani a munkalap és a NH  között. 
Demonstráció képp mind a függvény, mind az osztályközelítéshez tartozó NH-kat 
hívjuk meg, de a SZR-ben csak a függvényközelítés értékével számoljunk tovább,

• kliens/szerver megközelítéssel teremtsünk dinamikus adatcsere kapcsolatot (DDE: 
dynamic data exchange) a SZR és az excel munkalap közt. Alakítsuk a SZR-t 
füttaható változatba és teremtsük meg a lehetőségét, hogy akár az excel munkalap, 
akár a SZR működhessen szerverként.

Nézzük az egyes részleteket külön, külön.

Excel munkalap kialakítása
Az excel munkafüzet első munkalapján jelenítsük meg az eset leírásához szükséges fő és 
alcsoportokat és minden sor végén jelöljünk ki adatbevitelre egy-egy mezőt. Az adatbeviteli 
mezők alkossanak egy oszlopot, hogy mint input adatok könnyen kijelölhetők legyenek. Az
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egyes adatok megadásához szükséges útmutatót, melyek példákat sorolnak fel az adott 
csoporthoz tartozó szituációkra, helyezzük el külön munkalapokon, így szükség eseten 
könnyen megnézhetők

Az excel munkalap

Az aktuális esetet leíró adatok alapján a Neuroshell 2-től várjuk a becsült összeget. Ehhez át 
kell adnunk az input adatokat a shellnek és outputként a függvényközelítést, vagy az 
osztályközelítést kapjuk. A Neuroshell 2 kézikönyv fuggvényhívásként javasolja a shell és az 
Excel közti kapcsolatteremtést. A többféle megoldás közül azt választottam, ahol egy hívással 
rögtön eredményt kapunk, és nem kell külön foglalkozni a NH megnyitásával, bezárásával.

A hívás szintaktikája:

=CALL("NSHELL2.DLL", "Predict", "pppp", "a kész NH neve könyvtári útvonallal együtt", 
input tömb, output érték sorszáma)

Output értékként mindig egy értéket kapunk, így ha az eredmény egy vektor, akkor elemeit 
egyesével tudjuk csak meghatározni. Természetesen a NH neve a tanulás révén kapott hálót 
jelöli, melyet futtatható (runtime) változatban kell előállítani (.def kiteljesztésű).
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A NH által adott közelítés (cikkcakkosabb görbe) ill. az eredeti összegek.

A függvényközelítést megvalósító NH hívását G25-ös cellába helyeztem el. A  függvény az 
input adatokat a H6:H27 intervallumból kapja és az eredményt a G25 cellában helyezi. Ez az 
eredmény tehát az esetek 74 %-ában +5 pontosságú (mint az előző grafikon mutatja az eredeti 
és a becsült összegek közt jelentéktelen az eltérés).

Az osztályokon alapuló közelítésnél 21 elemű az eredmény. Ha egy vektorba helyezzük el a 
21 NH hívást, akkor a maximális vektorelem sorszáma lesz a becsült osztály. Ezt pl. akár az 
FKERES, akár a VKERSZR függvényekkel könnyen meghatározhatjuk. Az osztálysorszám 
helyett természetesen a becsült összegre vagyunk végül kíváncsiak. Ez az osztály-érték 
hozzárendelés azonban már könnyen megvalósítható (pl. szintén az FKERSZR függvény 
alkalmazásával) az Excelben (Az előző képen a C24-es cella tartalmazza a becsült 
osztálysorszámot és a munkalap alatta levő részén, táblázatból kereshetjük ki a hozzátartozó 
értéket).

Munkalapunk így már működőképes: minden egyes adat megadásra azonnal reagál, a NH  
hívások rögtön a pillanatnyi adatokhoz tartozó becsült összegeket, osztályokat mutatják.

A klicns/szerver program

A kliens/szerver megközelítést mint alapszolgáltatás nyújtja a LEVEL5 O. Mint a legtöbb SZR 
különböző kép hívhat, ill. kommunikálhat külső programokkal.
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A lehetőségek:

• meghívhat egy külső programot egyrészt úgy, hogy nem tart vele interaktív 
kapcsolatot,

• meghívhatja szerverként is a külső programot, folyamatos adatcserét biztosítva 
egyes változók közt,

• de meghívhatják külső programok is a LEVEL5 O.-et szerverként

Nekünk dinamikus adatcsere kapcsolat (DDE: dynamic data exchange) szükséges a SZR és az 
excel munkalap közt. Ez csak valamelyik kliens/szerver változattal valósítható meg, és a 
változattól függően, másként kell hívni a szervert. Ha külső programból hívjuk a SZR-t, akkor 
az EXCEL esetében makro utasításokat kell készíteni a kommunikációhoz. Ha a SZR hív 
szerverként egy külső programot, akkor DDE objektumot kell rendelni a szerver programhoz.

Ha a LEVEL5 O. keretei közt akarunk maradni, akkor a DDE objektumok alkalmazását 
célszerű választani. Tehát jelenleg az EXCEL programot fogjuk szerverként meghívni, az excel 
munkalapon megadjuk az input adatokat és a NH eredményét adatcserével adjuk át a SZR- 
nek.

A szerverek és a dinamikus változók, azaz a DDE objektumok definiálására a LEVEL5 O. 
külön, rendszerszintű osztályt definiált. Minden egyes eleme egy-egy szervert, vagy a 
szerverrel dinamikus adatkapcsolatban lévő változót definiál. Pl. az:

INSTANCE DDE 1 ISA DDE 

WITH app := "C:\\EXCEL\\EXCEL.EXE"

WITH topic := "C:\\NSHELL2\\EXAMPLES\\BIZTOSIT.XLS"

WITH item := "add"

WITH active := FALSE 

WITH attachment := G25 

WITH data ready := TRUE 

WITH link IS hot 

WITH append := TRUE 

WITH autostart := TRUE 

WITH time out := 0 00:00:10.000 

WITH default error handling := TRUE

INSTANCE DDE 2 ISA DDE 

WITH app := "C:\\EXCEL\\EXCEL.EXE"

WITH topic := "SYSTEM"

WITH item := "[OPEN(\\\"C>\\NSHELL2\\EXAMPLES\\BIYTOSIT.XLS\\\")]" 

WITH active := FALSE
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WITH data ready := TRUE

WITH action IS execute

WITH link IS hot

WITH append := TRUE

WITH autostart := TRUE

WITH time out := 0 00:00:10.000

WITH default error handling := TRUE

objektumok közül a DDE 1 az EXCEL programot fogja megnyitni (app paraméter) és a 
BIZTOSIT.XLS munkafüzettel kapcsolatot kialakítva (topic par.) a munkafüzet "add" nevű 
cellájához (item par.) a G25 változót rendeli (attachment par.) közvetlen, létirányú kapcsolattal 
(link par.). A kapcsolat egyelőre még nem aktív (active par.). A másik, a DDE 2 objektum 
már a DDE 1-től eltérően nem kapcsolatot definiál, hanem megnyitja az alkalmazást (topic és 
item paraméterek), és füttatja (action par.) mihelyt aktív az objektum (active par.). A korábban 
definiált kapcsolatoknak megfelelően így adatcserék jöhetnek létre (ha aktivizáljuk előbb őket).

Az ilyen objektumokat táblázattal is megadhatjuk. Pl. a következő táblázat az előbbi két DDE 
objektum mellett még további kettőt tartalmaz, melyek az egyösszeg és a járadék cellákhoz 
kapcsolják a hasonló nevű SZR változókat.

Beépítve a DDE objektumokat a korábbi SZR-be, már csak az aktivizálásukról kell 
gondoskodni (mint a táblázatból kitűnik ez az aktivizálás lehet poke, execute, vagy request, 
azaz adatküldés a szervernek, füttatás, vagy adatküldés a kliensnek ).

Ha pl. az "adatok" változóhoz egy nyomógombot kapcsolunk, amely aktivizálhat egy eljárást, 
az eljárásban létrehozhatjuk a kliens/szerver kapcsolatot. A kapcsolat kialakítása során számos 
hibajelzést adhat a DDE objektum, és a "helyesen" definiált objektumoknál is figyelni kell a 
hibajelzésekre. Egy lehetséges megoldás így a szerver kapcsolatra:

ATTRIBUTE adatok SIMPLE
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WHEN CHANGED 

BEGIN

error OF DDE 1 := 0 

active OF DDE 1 := TRUE 

IF error OF DDE 1 o  0 THEN 

BEGIN

active OF DDE 2 := TRUE 

action OF DDE 1 IS request := TRUE 

IF error OF DDE 2 o  0 THEN 

exit OF application := TRUE 

active OF DDE 2 := FALSE 

active OF DDE 1 := TRUE 

END 

END

Az egyes dinamikus változók aktivizálását bármely szabályhoz is kapcsolhatjuk. Pl. ha a célt 
elértük, aktivizálhatjuk azon DDE objektumokat, melyek a szervernek adnak át adatokat. így 
elérhetjük azt, hogy mindkét irányba működik az adatkapcsolat és elvileg bármelyik program 
lehet a későbbiekben kliens, vagy szerver.

Bővítsük a cél-szabályokat a következő utasításokkal:

active OF DDE 3 := TRUE

active OF DDE 4 := TRUE

action OF DDE 3 IS poke := TRUE

action OF DDE 4 IS poke := TRUE

és hatásukra az excel munkalapon is meg fog jelenni a végeredmény.

A kész SZR-ből, akárcsak a NH-nál készíthetünk futtatható változatot (runtime). Ez a változat 
már kényelmesen lehetővé teszi, hogy ne csak a SZR-ből kiindulva hívjuk az excel programot, 
hanem a munkalapról kérhessük a SZR szolgáltatásait. Ha az excel munkalapon a SZR 
futtatható változatát csomagként beszúrjuk, akkor a csomag ikonjelére kattintva hívhatjuk a 
SZR-t és a dinamikus adatcsere révén megkapjuk a végeredményt a munkalapon. A jelenlegi 
változatban a SZR is kiíija a végeredményt. Egy gyakorlati alkalmazás esetén később, a 
használat során kell eldönteni, melyik a kényelmesebb megoldás: a SZR, vagy inkább az excel 
program legyen a szerver. A döntés függvényében kell természetesen a felhasználói felületet: a 
különböző képernyőket, magyarázatok helyét véglegesen rögzíteni.
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Abstract

in this paper we present a case-study on bank security. In 1994 a thwarted 
attempt happened in a Hungarian bank. Though the loss was not more than 
1000 000 HUF, it is worth to examine. We investigate the human side of 
security, especially the education, the publicity and the password usage.

1. Bevezetés

„Különösen a bankok a célpontjai a számítógépes bűnözőknek. A  régi kis, 
könyökvédős, gyomorbajos hivatalnok, aki egy rosszul világított, poros és 
hideg raktárban nagy főkönyvek fölé hajolva sikkasztgatott, ma már nem 
létezik; finomodnak a módszerek. A kerekített fillérekből képzett 
meggazdagodás ismert esetén kívül legálisan is dollármilliók cserélhetnek 
gazdát egyetlen perc alatt. A manhattani nagybankok például az esti záráskor 
óriási összegeket utalnak át a nyugati partvidékre azért, hogy amíg itt éjszaka 
ők alszanak, addig az időeltolódást kihasználva a pénzük ott 'm űködjön’.

Elképzelhető, hogy milyen biztonsági intézkedések kellenek itt, és 
mennyire nevetséges ezzel szemben egy (nem is kis) hazai banknak az a 
közelmúltbéli központi utasítása, hogy pénteken, 13-án a PC-k működtetése 
tilos, amikor vannak kifejezetten a gép kikapcsolt állapotát vagy más 
paraméterét figyelő időzített vírusok is. (A Heti CHIP rendszeresen közli az 
aktuális 'vírusnaptárt’.)” [Vörös 1995]

2. Az eset

Történetünk egy hazai bankfiókban 1994-ben esett meg, amelynek nevét 
a bank és dolgozóinak kérésére nem hozzuk nyilvánosságra. A publicitás 
elkerülése máris egy olyan biztonsági kérdéskör, amely érdemes a további 
vizsgálódásra. A továbbiakban tehát a bankot nevezzük csak 'Secure Bank’ 
néven. Az anonimitás jogossága már csak azért is megkérdőjelezhető, mert az 
eset nem egyedi, még csak nem is speciálisan magyar [Collier 1990]. 
Nemzetközi viszonylatban ugyanis már működik egy olyan hírcsoport (risks-
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request@csl.sri.com), amely a bankok és kormányzati szervek világában 
előfordult számítógépes veszteségeket gyűjti össze. A telefonon és faxon is 
elérhető csoportot Peter G. Neumann [Neumann 1992] az ACM bizottságának 
egyik tagja vezeti. Itt találtam az alábbi, kísértetiesen hasonló esetet:

„On Christmas Eve 1987, a Dutch bank employee made two bogus 
computer-based transfers to a Swiss account, for $8.4 million and 
$6.7 million. Each required two-person authorisation, which was no 
obstacle because the employee knew someone else’s password.
The first transaction was successful. The second one failed 
accidentally (due to a ‘technical malfunction’), which was noted the 
next working day. Suspicions led to the arrest of the employee.”
[SEN 13, 2, Apr. 1988, 5].

A Secure Bank az ügyfélkiszolgálás megkönnyítésére 1994-ben 
számítógépes információs rendszert vezetett be. A fiók dolgozóinak 
szempontjából csak annyi volt látható, hogy hirtelen PC-k kerültek az asztalra, 
oktatásra kellett járniuk, egyszerre kellett gépi és kézi adatfeldolgozást 
végezni, ráadásul az átalakulással egyesek állása is veszélybe került. Külön 
meg kell említenem, hogy minden alkalmazott olyan 30 év feletti hölgy volt, aki 
még soha sem dolgozott számítógéppel. A több éve megszokott hagyományos 
ügymenetet úgy kellett feladni, hogy a fiókvezető is teljesen számítógépes 
analfabéta volt. Éppen ezért olyan fiatal alkalmazottat kerestek, akinek 
legalább a minimális számítógépes ismeretei megvannak, akihez bátran lehet 
fordulni, akire a számítástechnikailag rázósabb feladatokat rá lehet bízni.

Többször kellett egy-egy embernek továbbképzésre utaznia, vizsgákat 
tennie, mire a próbaüzem beindult. Természetesen a számítógépes rendszerre 
való átállás nem egyszerre történt. Először csak a legújabb szolgáltatások 
területén alkalmazták a számítógépet, és ez az értékpapír-forgalmazás volt.

Egy revizori ellenőrzés során kiderült, hogy a program által szolgáltatott 
adatok nem egészen fedik a valóságot, és utasították a fiókvezetőt, hogy 
tisztázza az eltéréseket. A fiókvezető a számítógépes ismeretek hiányában 
nem tudott eleget tenni a kérésnek, és az egész problémát elodázta. Végül a 
revizorok sikkasztás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek, és 
az ügy a rendőrségre került. A kihallgatások során az értékpapír-rendszert 
kezelő dolgozó részben beismerte tettét. A végrehajtás módját azonban azóta 
sem sikerült teljes egészében tisztázni. Az eddig felderített kár több millió 
forint.

A Secure Bank levonta az eset tanulságait, és a következő 
intézkedéseket hozta:

• A fiók összes dolgozóját egy kivételével elbocsátotta.
• Új, számítógépes ismeretekkel rendelkező férfi fiókvezetőt nevezett ki.
• A dolgozók által használt jelszavakat adott időközönként le kell 

cserélni.
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• Az off-line üzemmódban működő rendszereket sűrűbben ellenőrizteti.

3. Az elemzés

Ebben a részben sorra vesszük azokat a kérdéseket, amelyek tanulságul 
szolgálhatnak az említett esetek kapcsán. Keresünk intő jeleket és hasznos 
óvintézkedéseket, valamint kitérünk a hasonló esetek dokumentálásának 
problematikájára is.

A felmerülő kérdések megválaszolásához egy kis nyomozati munka is 
szükséges. A tettes beismerő vallomása után az világosan látszik, hogy a 
támadás belülről érkezett. Ez nem meglepő, ha tudjuk, hogy egyes felmérések 
szerint [HISEC 93] az alkalmazottaknak mintegy 40%-a tekinthető 
becsületesnek, 30%-a alkalomadtán visszaél a helyzettel, és a maradék 30% 
kifejezetten keresi az alkalmakat. Sok vezető és dolgozó mégis az „Ugyan az 
én munkatársaim nem becstelenek!” tévhitben él.

A sikkasztás a számítógépes rendszer bizonyos fokú megkerülésével 
történt. Fontos információ, hogy a dolgozók egyáltalán nem vigyáztak a 
jelszavaikra, sőt egymás között szabadon cserélgették őket. A számítógépes 
rendszer oktatása során ugyanis nem tértek ki a jelszóhasználat ismertetésére. 
Ennek fontosságát a későbbiekben még alaposabban megvizsgáljuk.

4. Gyenge pontok

Most vizsgáljuk meg azt a nyolc gyenge pontot, amit az USA Igazságügyi 
Minisztériuma definiált az adatfeldolgozó rendszerek legvalószínűbb betörési 
pontjaiként:

1 .Az adatbevitel és kiadás kézi kezelésének gyenge ellenőrzése. Az adatokra 
a legnagyobb veszélyt a be- és kivitel jelenti. Ebben az esetben kell a 
bűnözőnek a legkevesebb szakismerettel rendelkeznie. Esetünkben nagy 
hiba történt a jelszavak használata és begépelése során, hiszen még azoktól 
is könnyen megszerezték a jelszavakat, akik nem adták ki. A rendszerbe 
való belépés közben „lelesték” a billentyűzést.

2. Gyenge vagy hiányos fizikai felügyelet (gyakran egyáltalán semmi). Hogy az 
eset egy bankban történt, jelentősen behatárolja a vizsgálandó 
biztonságtechnikai szempontok számát. Nem tárgyaljuk például a rendszer 
fizikai védelmének kérdéskörét, hiszen feltételezhetjük, hogy egy bank 
esetében ez kellő szinten biztosítva volt.

3 . Elégtelen működtetési előírások a munkaállomásokon. Sajnos ebbe a 
pontba sok minden belefér. A főbb tevékenységek ugyan többszörösen 
voltak ellenőrizve, de a dolgozók tevékenységét a rendszer nem naplózta. Ez 
egyébként a rendőrség nyomozati munkáját is jelentősen korlátozta. Nem
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voltak kezelési utasítások sem, a dolgozók kisebb számítógépes 
problémáikkal általában az iskolás családtagjaikhoz fordultak. A kár 
nagyságából ítélve baj lehetett az időszakos mentésekkel is.

4 . Rossz üzleti morál. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy az ilyen jellegű 
támadásokat általában nem egyedül hajtják végre. Az esetek legtöbbjében 
egy tettestárs segít, aki 90%-ban szintén belső munkatárs. A je len esetben 
ez ugyan nem nyert bizonyítást, de fiókvezető (vétlen) segítsége jó  okkal 
merült fel. Gyakran (és főleg ma Magyarországon) a vezetők is 
összefonódnak a hűtlen kezeléssel, csalással, megfélemlítéssel, lopással és 
ipari kémkedéssel. [Vörös 1995]

5. Rosszul és ellenőrizetlenül kifejlesztett programok használata. Esetünkben a 
behatolás módja kétféleképpen képzelhető el. Vagy a program lett bemeneti 
eszközként felhasználva, vagy annak adatállománya volt kívülről elérhető. A 
vizsgálat egyik lehetőséget sem zárta ki, hiszen az adatállományok - lévén 
Dbase fájlok - például a Norton Commanderrel egyszerűen editálhatóak 
voltak. A jelszavak megszerzése azonban azt valószínűsíti, hogy a 
programot működtették egy kiskapu segítségével kettős módon. A kérdés a 
fent említett naplófájl hiányában nem válaszolható meg. Nagy 
valószínűséggel a kettős működtetés alapelve itt is az oly gyakori teszt
illetve éles állományok manipulálásából állhatott.

6. A rendszer és az operációs rendszer hiányosságai. Az értékpapír forgalmat 
kezelő program minőségi kérdéseire már az előző pontban felhívtuk a 
figyelmet. Nem kevésbé fontos az operációs rendszer vizsgálata sem. A 
szóban forgó operációs rendszer a PC kategóriában „szokásos” MS-DOS és 
MS-Windows volt. Ezekről legalább annyit illik tudni, hogy az USA Védelmi 
Minisztériumának biztonsági besorolása szerint a D osztályba tartoznak: 
Nem védett, vagy jobb minősítésre nem jogosult rendszerek. A Secure Bank 
esetében ez azt jelentette, hogy a gép nem indult jelszóval - bárki 
bekapcsolhatta. Egy gépen több rendszer is futott, illetve több rendszer 
adatait együtt tárolták. A gépben volt floppy-meghajtó. Az egyetlen 
pozitívum, hogy automatikus vírusellenőrzést azért minden bekapcsoláskor 
végrehajtottak.

7. Elszemélytelenedés. A jelszavas védelem elterjedésével lehetőség nyílt a 
más nevében történő hozzáférésre. Pszichológiai kutatások is alátámasztják, 
hogy aki jelszó védelme alatt tevékenykedik, gyakrabban hajlandó olyasmit 
is megtenni, amit a saját nevében sohasem tenne meg. A jelszó 
bizalmatlanságot feltételez, mind az információs környezet, mind a személy 
egyik legérzékenyebb adata. Érdemes kiemelni, hogy női munkaközösség 
esetében sokkal nagyobb gondot kell fordítani a je lszó okozta 
bizalmatlanság feloldására, mint férfiak esetében.

8. Az információt tároló közegek nem megfelelő kezelése. Ez tipikusan a 
bankok illetve állami intézmények problémája. Egyre nagyobb értékű 
információ fér el egyre kisebb helyen, de még a feleslegessé vált 
információk megsemmisítését is nagy gondossággal kell megszervezni. A
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vizsgált esetben például a takarító személyzet is hozzáférhetett volna az 
adatok továbbítására használt floppykohoz.

5. A képzés fontossága

A fentiekből láthatjuk, hogy esetünkben az 1,3,5,7 pontok nem kellő 
felügyelete okozta a bajt. Mondhatnánk: a baj törvényszerűen következett be, 
hiszen az elméletileg ismert gyenge pontok több, mint felére nem ügyelt 
kellően sem a bank, sem annak dolgozói. A nem kellő minőségű programok 
használata és az elszemélytelenedés sokkal szélesebb körű és általánosabb 
probléma annál, hogy a konkrét esettel kapcsolatban érdemes legyen a 
további vizsgálódásra.

Fontos feladat marad azonban a képzés és a szabályozás rendszerének 
elemzése. Ez a két terület az, ahol már kis előrehaladás is nagyban javíthatja a 
rendszer biztonságát. Kezdjük a jelszóhasználattal.

Az új banki rendszer bevezetése előtt a dolgozókat a célszoftver kezelési 
ismeretein kívül csak egy minimális operációs rendszer-kezelésre oktatták. 
Nagy hibának bizonyult, hogy nem tértek ki legalább a jelszóhasználathoz 
kapcsolódó alapvető tudnivalókra. Ez sajnos a bankban hozott 
óvintézkedésekből ismételten kimaradt, pedig az újonnan felvett dolgozók 
kiképzésére mindig szükség van.

A biztonsági oktatóprogramok indításakor el kell magyarázni, hogy miért 
történik a bevezetés, és mit várunk a beosztottaktól. A biztonsági intézkedések 
a napi munkát rendszerint nehezebbé teszik. Próbáljuk megértetni, hogy a 
biztonság nem átok, hanem inkább jótékony hatásai vannak: a rosszul vagy 
jogosulatlanul bevitt adatok kijavítása sokkal nagyobb többletráfordítást, 
túlórázást kíván. [Vörös 1995]

6. A je lszóhaszná la t

A jelszóhasználat és a tűzrendészet oktatásának sok párhuzamos vonása 
van: mindkettő kötelező lenne, de a legtöbbször mindkettő elmarad.

A jelszóhasználattal kapcsolatban a leggyakoribb tévhit az, hogy kellő 
védelmet nyújt. A jelszó valóban a védelem egyszerű és hatékony formája, de 
nem az egyetlen formája! A hatásos jelszavas védelem kulcsa egy jó l működő 
adminisztráció.

A helyes jelszóhasználat alapvető ismérvei:
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• A jelszót kezeljük úgy mint az alsóneműt: soha ne adjuk kölcsön, és gyakran 
cseréljük.

• A jelszavunk (ha a rendszer engedi) mindig legyen 8 betűnél hosszabb.
• Soha ne használjuk személyes jellegű adatot (munkahely, autó, egyesület, 

rokonok, stb.).
• Ne használjunk értelmes szavakat vagy híres emberek nevét! (Az 1988-ban 

Internet Worm néven híressé vált számítógép-féreg egy 432 szavas szótár 
segítségével a jelszavak többségét képes volt megfejteni!)

• Használjunk speciális karaktereket is (&/:!+?...).
• Ügyeljünk arra, hogy a „Control” billentyűvel előcsalt betűket más gépeken 

esetleg nem tudjuk beütni!
• Kerüljük a # és a @ jeleket is, mert ezeket néhány rendszer speciálisan 

kezeli.
• Magyarországon körültekintően bánjunk az y és z betűkkel is, mert ezek 

időnként „felcserélődhetnek” a billentyűzeten.
• Ne használjunk magyar ékezetes betűket, illetve PC specifikus karaktereket 

(Alt-255).
• Gyártsunk olyan algoritmusokat, amelyet könnyű megjegyezni. (Például: 

kedvenc versünk vagy dalszövegünk magán vagy mássalhangzóit.)
• Több szó elválasztására ne szóközt, hanem számjegyeket alkalmazzunk.
• Más-más gépen más-más jelszót használjunk.
• A jelszavunkat soha ne írjuk le, és ne közöljük telefonon sem.
• Lehetőleg olyan jelszót válasszunk, amit gyorsan tudunk begépelni (amire 

rááll a kezünk).

A jelszavas védelem előnyei/hátrányai [Vörös 1995]

Jelszavas
rendszer

Főbb előnyök Főbb hátrányok

Felhasználó által 
adott

Könnyen megjegyezhető Gyakran könnyű kitalálni

Rendszer által 
generált

Nehezen kitalálható Nehezebb megjegyezni és a 
generáló algoritmus 
kikövetkeztethető

Korlátlan
időtartamú

Könnyen megjegyezhető A találgatási és kimerítő 
tesztelési kísérletek esetén 
a legsérülékenyebb; nehéz 
észrevenni az ellopott 
jelszavakat

Rögzített Könnyen megjegyezhető, ha 
az intervallum elég hosszú 
(egy hónap vagy egy hét): 
biztonságosabb a korlátlan 
időtartamúnál

Sebezhetősége az 
időintervallumtól függ

Egyszeres Alkalmas a rendszerbe 
történő sikeres behatolás

Nehéz megjegyezni, hacsak 
le nem írjuk: a jogosult
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detektálására: a rövid 
élettartam lehetetlenné teszi 
a kimerítő felderítési 
tesztelést

felhasználó is kint rekedhet 
sikeres behatolás esetén

Mérete és a
felhasznált
jelkészlet

Minél hosszabb a jelszó és 
a jelkészlet, annál nehezebb 
kitalálni

Minél hosszabb, annál 
nehezebb megjegyezni

Információtartalom 
(például 
jogosultsági és 
ellenőrzőjegyek)

Segíti a behatolási 
kísérletek detektálását, 
amennyiben a behatoló nem 
ismeri a jelszóstruktúrát

Hosszú jelszavakat 
eredményezhet, amelyeket 
le kell írni, és ha kitudódik a 
séma, akkor könnyű 
kikövetkeztetni a jelszavakat

Kézfogási sémák
(például
dialógusok,
felhasználói
transzformációk)

Ellenáll a kimerítő 
vizsgálatoknak: átvitel során 
is bizonyos védelmet nyújt

Időigényes lehet; az 
egyszeres jelszavaknál 
nagyobb tárigényű

7. B iztonsági rendeletek

A képzésen túl azonban szükséges a biztonsági rendeletek megalkotása
és betartatása is. Érdemes a bankon belül kidolgozni egy helyi informatikai
szabályozást, amelyben a következőkre érdemes kitérni [Kósa 1995]:

• Új alkalmazottak leinformálásának módja, alkalmazás esetén oktatása.
• A számítástechnikai, informatikai és irodatechnikai eszközök (számítógép, 

telefax, fénymásoló, modem, stb.) használatának rendje.
• A különböző információhordozók (mágneslemezek, kazetták, CD lemezek, 

stb.) kezelésének, tárolásának szabályai.
• A munkavégzéshez szükséges programok, adatállományok minősítése 

(titkos, bizalmas, nyílt), illetve a minősítésre, átminősítésre jogosult 
személyek beosztása.

• A számítástechnikai eszközökhöz való hozzáférési jogosultság rendje 
(jelszó, prioritások).

• A nyomtatott anyagok kezelésének rendje, a rontott okmányok és 
feleslegessé vált mágneses adathordozók megsemmisítésének módja, stb.

• Katasztrófaelhárító terv készítése (az esetleges veszteségeket 
korlátozására).

7. Dokum entálás

A bajt azonban nem csak megelőzni lehet. Számítógépek esetében 
kiemelten fontos, hogy a keletkező kár mértékét jelentősen befolyásolja az,
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hogy a rendellenesség észlelése után miként viselkedünk. Egy javasolt minta a
következő [Visnyei 1994]:

1. Értsük meg és határozzuk meg a problémát. Nem kell teljes precizitással 
eljárni, de amíg nem tudjuk mi a baj - védekezni sem tudunk. Tipikus hiba, 
hogy a felhasználók nem jegyzik le a rendszer utolsó üzeneteit, de gyakran 
még az észlelés idejét sem.

2. Állítsuk le, vagy legalább tartóztassuk fel a károkozást. A Secure Bank 
esetében a revizori rovancs után azonnal zárolni kellett volna a rendszert.

3. Hárítsuk el a hibát, és bizonyosodjunk meg, hogy nem csak a hibát, hanem 
annak okát is megtaláltuk. Esetünkben ez már a rendőrség feladata volt.

4 . Helyezzük újra üzembe a rendszert. Ilyenkor válnak létfontosságúvá és 
költségkímélővé a biztonsági mentések és naplófájlok, amelyek itt sajnos 
hiányoztak.

5. Vezessünk be óvintézkedéseket, hogy ugyanez újra ne fordulhasson elő.

ß.Mivel a hűtlen kezelés elkövetésének módja pontosan nem vált ismertté, 
ezért ez felettébb nehéz feladat. Általános intézkedéseket azonban lehet 
ajánlani (lásd lejjebb).

/.Dokumentáljuk az eseményt és tájékoztassuk (szükségképpen képezzük 
tovább) az alkalmazottakat. Az esettanulmány elkészítése során az egyik 
legnehezebb feladat volt hiteles információkhoz jutni, mert a dolgozók 
hivatalos tájékoztatása elmaradt. Fontos tudni, hogy még a szakszerű 
tájékoztatás is könnyen ronthat a bank hírnevén - de nem annyit, mintha 
ugyanez az információ pletyka formájában kerül a nyilvánosság elé.

8. Specialitások

Tanulságként számos olyan egyéb intézkedést érdemes hozni, amely 
speciálisan banki környezetben növeli a biztonságot. Először vegyük sorra és 
értékeljük a bank által hozott intézkedéseket:

• Az elkövető ellen rendőrségi eljárás indult és állásából felfüggesztették. A 
többi dolgozó oktatás és információ helyett munkakönyvét kapott, ami nagy 
költséggel járt és kába veszett a képzésükre fordított összeg is. Az 
alkalmazottakkal semmiféle elkötelezettségi szerződést nem kötöttek, így 
például a fiókvezetőt azonnal alkalmazhatta egy konkurens bank.

• Az új fiókvezetőt alkalmazása előtt megfelelőképpen leinformálták. 
Szerencsésnek tartom azt is, hogy számítógépes ismeretekkel is rendelkező 
férfit választottak.

A jelszavak hatékonysága érdekében azokat adott időközönként le kell 
cserélni. Az alkalmazottak csak a fiókvezető segítségével tudnak jelszót 
változtatni.

46



• A számítógépes rendszereiket azóta on-line üzemmódban működtetik, 
hiszen az off-line rendszereket nehéz ellenőrizni, és könnyebb manipulálni.

Másodsorban tekintsük át azokat az intézkedéseket, amelyek 
elmaradását semmi sem indokolta:

Az új dolgozókra már egyértelmű munkaköri leírásoknak kellett volna 
vonatkoznia. Sajnos azonban még az új alkalmazottak informálása és 
leinformálása, valamint az oktatása is elmaradt.

Külföldi bankoknál bevett szokások mintájára a sikkasztási folyamatokat 
derékba törésére érdemes a

• a dolgozókat váratlan és rövid, de kötelező szabadságokra küldeni,
• és váltogatni őket a számítógépek, feladatok és műszakok között;
• a vezetőknek sem adunk teljes jogosultságot a rendszereikhez,
• a kulcspozíciókban lévő alkalmazottaikat anyagilag elkötelezzük,
• az elbocsátott dolgozóktól azonnal elvesszük a biztonsági eszközöket 

(kulcsok, jelszavak)
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Rappai Gábor
Statisztika és Demográfia Tanszék 

Közgazdaságtudományi Kar 
Janus Pannonius Tudományegyetem

ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK AZ EGYETEMI STATISZTIKA
OKTATÁSBAN

A statisztika - legelterjedtebb definíciója szerint - a "tömegesen előfordu
ló jelenségekre, folyamatokra vonatkozó információk összegyűjtésének, leírá
sának, elemzésének, értékelésének és közlésének tudományos módszerta
na"1. A hazai közgazdasági felsőfokú képzés mindenkor fontos feladatának 
tekintette a diszciplína oktatását. Jól példázza mindezt, hogy már az önálló 
közgazdasági felsőfokú oktatási intézmény (a jelenlegi Budapesti Közgazda
ságtudományi Egyetem jogelődje) felállítását megelőzően is elkülönült Statisz
tika Tanszék működött a közgazdász-képzésért felelős Műszaki Egyetemen. A 
statisztikai-ökonometriai módszerek 1960-as években megindult - és azóta is 
tartó - rohamos fejlődése azt eredményezte, hogy mára a felsőfokú közgaz
dász-képzés követelményrendszerében, a módszertani alapszigorlat egyik al
kotóelemeként, explicit is megjelenik a statisztikai módszerek oktatásának el- 
engedhetetlensége.

A fenti - kedvezőnek tűnő - általános megállapítások ellenére, a statiszti
ka tárgy oktatása számos, korábban nem tapasztalt oktatás-módszertani 
problémával küzd. Némi cinizmussal azt állíthatnánk, hogy a fenti definíció 
gyakorlatilag valamennyi eleme - többé-kevésbé - sérül az oktatás során. A 
legfontosabb problémák az alábbi három terület tisztázatlanságából adódnak:

1. a képzés mely szintjén, mikor kerüljön sor a statisztika oktatására (ebből 
természetesen rögtön következik, hogy eldöntendő: általános-, vagy szak
irányú statisztika oktatását preferáljuk)

2. a tudomány mely módszerei tartoznak a feltétlenül, mindenki számára okta
tandó körbe; melyek azok módszerek, modellek, melyek csak mintegy 
"ismeret-bővítési" céllal kerüljenek oktatásra

3. mekkora csoportokban, az elmélet és a gyakorlat milyen kombinációjával 
oktassuk a tárgyat (a fenti kérdés involválja az informatika beépítésé- 
nek/beépíthetőségének problémáját is)

Az alábbi rövid elemzés részint a fenti felvetésekről, részint ezen prob
lémák feloldásának lehetséges megoldási módozatairól szól.

1 Lásd pl. Hajdu-Pintcr-Rappai-Rcdey: Statisztika 1., JPTE Kiadó, Pécs 1994., 6. old.
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1. Általános versus "üzleti" statisztika ?

Valószínűleg nem a statisztika az egyetlen módszertani ismeretet nyújtó 
tárgy, mely ilyen jellegű kérdés eldöntésével küszködik. Az alábbiakban azon
ban nem egy módszertani tárgy közgazdasági képzésben való részvételének 
legitimációs kísérletéről, ennek során a diszciplína nevének "gazdaság" elő
taggal történő megjelöléséről lesz szó. A statisztika esetében ez két okból sem 
lehetséges: egyrészt - mint ezt előbb már említettük - a tárgy jogszabályi úton 
garantált módon szerves részét képezi a közgazdász-képzésnek, másrészt a 
"gazdaságstatisztika" megjelölés a diszciplína egy jó l lehatárolható részét fedi 
(nemzetgazdasági elszámolások, mérlegrendszerek, stb.).

Az alapozó módszertani tárgyak mindegyike ugyanazon nehézségekre 
panaszkodik: a hallgatók a tárgyat túl "száraznak" érzik, a hallgatói előképzett
ség rendkívül heterogén. Esetünkben mindemellett egy további dilemmával is 
számolni kell:

• ha a statisztika alsó évfolyamokon, viszonylag a képzés elején kerül oktatás
ra, úgy kényszerűen általános statisztikát kell oktatni, hiszen a hallgatók nem 
rendelkeznek elég szakismerettel az illusztratív példák közgazdasági tar
talmának megértéséhez;

• amennyiben csak a felsőbb évfolyamokon, a szakosodás után kezdődik a 
statisztika képzés, akkor lehetőség van speciálisan közgazdasági jellegű 
feladatokon, problémákon keresztül bemutatni a módszereket, vagyis oktat
ható - az egyre inkább elterjedő megnevezés szerint - un. üzleti statisztika 
(business s ta tis tic ).

Egyik megoldás sem tekinthető ideálisnak. Az első esetben a hallgatók 
zöme nem érti miért van szüksége ezen az egyetemen, ilyen jellegű - számára 
akkor még semmihez sem kapcsolható - ismeretek megtanulására. Szintén 
hátránya ennek a megoldásnak, hogy mire a szaktárgyak (marketing, prog
nosztika, egyes pénzügytani tárgyak) támaszkodni kívánnak a korábban szer
zett hallgatói tudásra, az ismeretek már feledésbe merültek. (Valószínűleg ja 
víthatna a jelenlegi meglehetősen rossz gyakorlaton, ha a statisztikát, illetve és 
az un. szaktárgyakat oktató kollegák között a mainál intenzív kapcsolat lenne, 
az igények felmérése-megfogalmazása terén.)

Az általános jellegű statisztika oktatás azonban nem tekinthető egyér
telműen helytelennek. így ugyanis a hallgatók számára világosan kitűnik, hogy 
a módszerek abszolútak, vagyis nem csak a feldolgozott példákban, esetek
ben, környezetben alkalmazhatók. Sajnos sok tapasztalat azt mutatja, hogy a 
szaktárgyak oktatása során szerzett módszertani ismereteket a hallgatók jelen
tős része hajlamos az adott szaktárgy eszköztárához rendelni, ebből adódóan 
másutt nem képes alkalmazni. Ennek megfelelően a második eset (üzleti sta
tisztika) főképpen csak a posztgraduális, illetve menedzser jellegű "át-, vagy 
ráképzéseken" alkalmazható sikerrel, de természetesen itt is erősen kell hang
súlyozni az általánosítás lehetőségét.

49



2. Mi tartozik a statisztika alapmódszereinek körébe ?

A fenti kérdés megválaszolása során vélhetően annyi választ fogunk 
kapni, amennyi oktatót, gyakorló szakembert megkérdezünk. Valószínűleg 
erősen befolyásolja a kérdésre adott választ, hogy kinek mi a kutatási területe, 
hogy milyen módszereket alkalmaz a napi gyakorlata során. Tudomásul kell 
vennünk, hogy a korábban viszonylag jól kikristályosodott elhatárolás, a számí
tástechnika, ezen belül a statisztikai szoftverek gyártásának rohamos fejlődése 
következtében teljesen átértékelődik. (Gondoljunk olyan technikákra, melyek 
korábban kifejezetten azért képezték a tananyag részét, mert a "kézi" számí
tást megkönnyítették! A legeklatánsabb példa erre az analitikus trendmodell 
paraméterbecslése során alkalmazott £t=0 egyszerűsítés, mely mára már tel
jesen feleslegessé, sőt talán nevetségessé is vált.) A szoftverfejlődés lehetővé 
teszi, hogy a korábbinál nagyobb méretű adatbázisokon, összetettebb model
leket alkalmazzunk, így az "alapvető" ismeretek köre folyamatosan bővül. A 
nehézség csak abból adódik, hogy ezenközben nem találunk olyan módszere
ket, melyek elhagyhatók lennének, hiszen - legalábbis az oktatók így érzik - 
valamennyi egyszerű eljárásra szükség van az összetett módszerek megérté
séhez.

A statisztika módszertanának elfogadott, sokaság-szemléletű csoportosí
tása szerint az eljárásokat három csoportba sorolhatjuk:
• leíró statisztika (alapsokaságot vizsgál)
• következtetéses statisztika (minta alapján kísérel meg alapsokaságra vonat

kozó állításokat megfogalmazni, illetve ellenőrizni)
• statisztikai döntéselmélet (alapsokasági és mintainformációk együttes al

kalmazásával próbálja meg a döntéseket támogatni)

Az alapvető módszerek kijelölése a fenti csoportosítás alapján szokott 
történni. A legelterjedtebb elhatárolás szerint a leíró statisztika teljes egészé
ben, a következtetéses statisztika pedig a sztochasztikus modellezés kivételé
vel az alapmódszerekhez tartozik. A közgazdasági felsőoktatásban elvárható, 
hogy a gazdaságstatisztika egyes fejezetei (nemzetgazdasági mérlegrendszer, 
életszínvonal-, életminőség vizsgálatok, ágazati kapcsolatok mérlege) az 
alapműveltség, tehát a kötelező képzés részét képezzék. Ez a kiterjesztés 
annyiban is segíti az alapmódszerek körének meghatározását, hogy így a leíró 
statisztika leginkább vitatott területének2, az indexszámításnak az alapvető 
módszerek közé sorolását is egyértelművé teszi.

Az előbb említett csoportosítás - sajnos - egy jelentős problémát vet fel: 
mind a számítástechnikai támogatottság fejlődése, mind pedig a szakmai igé
nyesség a fenti körön kívüli módszerek oktatását igényelné. A makro- és 
mikrogazdaság gyakorlati feladatai, a szoftver-fejlesztések "főcsapása" egyér
telműen az alábbi területek oktatását igényelnék:

2 Vitatott területen itt mindössze annyit értünk, hogy ezen módszerek esetében merül fel legtöbbször az összetett 
módszerek közé sorolás gondolata.
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• az ökonometria statisztikai módszerei (becslés- és hipotéziselmélet)
• sokváltozós statisztikai módszerek
• általánosított lineáris, nemlineáris és többegyenletes regressziós modellek
• sztochasztikus idősori modellek, vektormodellek, kointegráció-elmélet
• Bayes-statisztika, döntéselmélet
• neurális hálók, fuzzy logika alkalmazása a statisztikai modellépítésben

A fentiek természetesen nagyon szoros időbeli korlátozásba ütköznek. 
Már a jelenleg alapmódszerek közé sorolt területek, illetve a gazdaságstatisz
tikai alapok oktatása is legalább három szemesztert igényel. Ennek további 2-3 
félévvel történő kiterjesztése - nemcsak a jelenlegi helyzetben - lehetetlen, és 
valamennyi hallgató számára valószínűleg eltúlzott is lenne.

3. Az elmélet és a gyakorlat optimális aránya

Minden tantárgy esetében nehéz eldönteni, hogy az elméleti ismeretek 
milyen mélységű tárgyalására van szükség. Valószínűleg az egyetemek és 
főiskolák oktatási tematikái között a legfontosabb különbség éppen ebben az 
arányban van. A gyakorlatorientáltság nyilvánvalóan megkönnyíti a hallgatók 
számára, hogy a végzés utáni azonnal konkrét feladatokat oldjanak meg. De a 
kellő mélységben megalapozott tudás hiánya nem megy-e a kreativitás, a ru
galmasság rovására?

A statisztika oktatása az elmúlt 25-30 évben mindvégig elméleti jellegű 
(a módszerek előfeltételeit, alkalmazási lehetőségeit, korlátáit, az eredmények 
értelmezését, verifikálását hangsúlyozó) előadás, és főként tényadatbázist fel
dolgozó, példamegoldó gyakorlat keretében történt. A módszerek kiscsoportos 
foglalkozásokon történő begyakoroltatása - a korábbi időszak technikai szín
vonalának megfelelően - túlnyomórészt "kézzel" végzett számításokkal történt. 
A számolásra fordított idő és az adatbázis méretének egyenes aránya követ
keztében, a feladatok többségében - az első mondatban szereplő definícióval 
éles ellentétben - nem tömegesen előforduló jelenségekkel, hanem 15-20 
megfigyelést tartalmazó adatmátrixokkal dolgoztunk. Ezen korlát természetsze
rűleg eredményezte, hogy a praxisorientáltnak hirdetett képzés erősen eltávo
lodott a tényleges gyakorlati igényektől.

Az elmélet és gyakorlat helyes arányának megtalálásában nagy segít
séget nyújthat a számítástechnika fokozott alkalmazása, már az alapozó kép
zésben is. Mindez két területen javíthatja jelenlegi oktatásunk színvonalát: 1

1. A statisztikai szoftverek alkalmazása lehetővé teszi nagy adatbázisok gyors 
feldolgozását, ezáltal a gyakorlat hatékonyabbá, és "életszerűbbé" válik. Le
hetőség nyílna ebben az esetben a különböző modellvariánsok mindegyiké
nek felállítására, ezáltal a heurisztikus specifikációs eljárások szerepe, illet
ve példa-szövegezési nehézségek erősen csökkennének.
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géptermi) gyakorlat, mindezt ki lehetne váltani feladatsorok kiosztásával és 
megoldatásával, illetve konzultációs lehetőségek biztosításával.

Könnyen belátható, hogy a fenti megoldás nagy körültekintést igényel az 
oktatásban használandó szoftver(ek) kiválasztásában. Az általunk eddig okta
tási célra is alkalmazott programok tekintetében egy rövid összevetési lehető
séget kínál az alábbi táblázat:

PROGRAM A l a p 
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T e l j e s ít
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ÓSÁG

MS
E x c e l

tá b lá za tk
e ze lő
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kivá ló ált. stat. 
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S t a t -
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BMDP biom etria e lfogadh
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sa já t prog
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sta tisztik
a

drág a te ljes
körűség
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idősoros
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program oza
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A FOR WIN
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A fenti adatok tapasztalatainkon, illetve a témával foglalkozó publikációk 
megállapításain nyugszanak; a szoftver(ek) kiválasztása más tárgyakkal való 
intenzív kommunikációt igényel.
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4. A kred it-rendszer szerepe a problém ák megoldásában

A fent említett problémák megoldása semmiképpen sem egyszerű, való
színűleg nálam avatottabbak is foglalkoztak már a kérdéssel. Az alábbi - leg
alább részleges - megoldási javaslat kifejezetten a mai körülményekre, a JPTE 
Közgazdaságtudományi Karának statisztika oktatására vonatkozik.

A felvetett kérdések tisztázódása, illetve a dilemmák feloldódása várható 
a kredit-rendszer bevezetésétől. Az általános versus üzleti statisztika, illetve az 
alapismeret versus elmélyítő ismeret dilemmák egy jó l működő kredit
rendszerben ugyanis nem ilyen élesek.

Megítélésünk szerint a jelenleg legelterjedtebb felfogás szerint alapisme
retnek tartott ismeretanyagot (lásd 2. pont), általános statisztikaként mindenki 
számára kötelezően oktatni kell. Szintén elengedhetetlenül fontos a gazda
ságstatisztikai alapok megismertetése a hallgatókkal, ennek több formája is 
elképzelhető: beépülhet egy bevezető jellegű közgazdasági tárgy tematikájá
ba, de történhet önállóan is.

A jelenleg modemnek tartott, általunk elmélyítő ismeretként hivatkozott 
módszercsaládok oktatására részint egy külön gazdasági modellezés tantárgy- 
csoportban, részint pedig az adott szakirányok tantárgyai között (ekkor termé
szetesen erős szaktanszéki támogatással) kerülhet sor.

A fentiek alapján a készülő kredit-rendszerben Tanszékünk az alábbi 
tárgymegoszlást tartaná optimálisnak:

Kötelező tárgyak

Statisztika I.
(leíró stat.,
gazdaságstat. alapfo
galmak)

Statisztika II.
(becslés, hipotézisel
lenőrzés, 
sztochasztikus 
kapcsolatok 
Statisztika III. 
(regressziószámítás, 
idösorelemzés)________

Gazdasági modellezés 
kredit-tárgyai

Szakirányú
(specia lizációs)

képzés
Ökonometria Kérdőív szer-
Népességstatisztika kesztés és
Regressziós modellépítés elemzés

(marketing
spec.)

Sokváltozós statisztikai mód- Pénzügyi időso-
szerek rok modellezése
Idősorelemzés összetett (pénzügy
módszerei spec.)
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Az oktatás minősége természetesen pusztán szerkezeti változtatások 
következtében nem fog javulni. A feszítő kérdések, vagy ezek egy részének 
megválaszolása azonban - hitem szerint - hozzájárulhat egy hatékonyabb, az 
ismeretek iránti keresletet jobban figyelembe vevő statisztika oktatás megva
lósításához.
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M orten Pilegaard
Department of English 

Aarhus Business School 
Aarhus, Denmark

REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN EUROPE
( Language teaching and economics)

Background

We are living in a period of extraordinary and extraordinarily rapid 
change in which today's exporting companies are facing an environment in 
constant flux. A language and economics programme for BA 5th semester 
students has therefore been designed with the dual aim of describing and 
analysing this situation while at the same time providing training in oral and 
written English proficiency for Danish BA students within areas of macro and 
microeconomics in general and European regional economic integration in 
particular.

The issues raised during the programme are complex, massive, and 
beyond the confines of any one discipline. Moreover, they are intertwined and 
overlapping and student understanding is therefore cumulative and deepens as 
the programme proceeds.

Tutorials

Teaching takes two forms: tutorials and lectures. The tutorial is the heart 
of the programme. In tutorials students develop reading, analytical and 
discussion skills and train a variety of abilities (listening, speaking, questioning, 
answering, focusing, appreciating others and summarising). The tutorials are 
divided into two kinds. One kind of tutorial is run as a seminar where students 
and teachers discuss and jointly reach an understanding of the topics studied. 
The materials discussed in seminar consist of chapters from a main text book 
and articles and various supplementary readings. Two activities are run 
entirely by the students: case presentations and news reporting sessions. 
Cases are drawn from text books and are presented by groups of students. 
Every other week there are special news reporting sessions where students do 
oral summaries of relevant news brought by Financial Times, Herald Tribune, 
The Economist and The European and a special task group, "the 
webreporters", reports on relevant news carried on electronic editions of Wall 
Street Journal, New York Times and other relevant sources, e.g. the European 
Commission.
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The other kind of tutorial is more like a traditional language class in 
which aspects of written composition are raised. There are two types of writing 
connected to this tutorial: the traditional training in writing on the basis of 
composition, translation, language revision, resume, and text editing. 
Approximately one such assignment is made and handed in for comments 
every week. Students hand in assignments on diskettes or send them via the 
internet to teacher e-mail addresses. Revised assignments are returned both in 
disc version and as hard copy. Each student is also invited to keep a 
Programme Journal to contain a thoughtful reflection on each week's materials 
(readings, lectures, newspapers, etc.). Each week's entry is a three to four 
double-spaced, typed synthesis and critical reflection on the week's materials. 
At the end of each Friday tutorial, journals for the week are 
exchanged with another student who makes brief comments, sign and return 
them to the writer. Journals are exchanged with different students each week 
and are kept in a file. The journals are collected, read and commented upon by 
the teacher trice over the semester.

Lectures

Lectures run under the Jean Monnet II programme "Member-State 
Perspectives on Post-war European Integration. Perceptions and Realities". 
There is 1 double lecture for 14 weeks. The lectures are also attended by a 
small number of exchange students. The lectures are diachronic in the sense 
that the programme explores developments, linkages and perceptions of 
relationship between the nation state and the EU over time. The general 
introductory perspective covers the period from the Rome Treaty to the latest 
European Council meeting and member-state perspectives covers the period 
as from the individual (impending) member-state's first application for 
membership. The evolution of national perceptions on the interaction between 
the nation state and the EU and of the underlying national motivations for 
integration are analysed by senior lecturers from the Departments of English, 
German, French, and Spanish, respectively, who present their results in 
English.

Evaluation

Students receive a written evaluation of their study performance at the 
end of the programme and they are tested in oral and written exams. In order 
to receive a written evaluation, students must 1) regularly attend lectures and 
tutorials, 2) prepare and actively participate in tutorials, 3) maintain a 
programme journal including response essays written at the end of each 
week's work, 4) write end-of-semester self and faculty evaluations and 
participate in an evaluation conference.
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Results

The programme is very successful in raising student commitment and 
involvement as measured in overall attendance at tutorials and lectures and 
readiness to take on individual presentation and performance jobs. English 
language proficiency improves significantly over a 3-month period and students 
build considerable knowledge of European issues relevant to business.

Summary

A language programme is designed that focuses on the rapidly changing 
business environment in Europe. Readings address major issues in subtle 
ways to elicit full attendance, careful preparation, and thoughtful participation. 
Readings combine both abstract theoretical and quite specific historical and 
textbook-like materials. Integration, insights, and intellectual breakthroughs are 
monitored collectively during tutorials. Individual insights and intellectual 
breakthroughs are developed, explored and extended in weekly programme 
journals. The programme is highly efficient in building both knowledge of 
European macroeconomics and microeconomics and competence and 
proficiency in English speaking and writing
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Dr. Kovács Ernő
tanszéki osztályvezető főiskolai docens 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete
Informatika Tanszéki Osztály

AZ INFORMATIKA-SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANSZÉK ÁLTAL 
OKTATOTT TÁRGYAK TANTERVI HÁLÓJA

1. félév:Alapképzés 

Alapozó tárgyak

Szakirányú képzés

Szakmai törzstárgyak

Választható tárgyak

Számítástechnika 
Gazdasági informatika

Vállalkozási informatika 
Pénzintézeti informatika

2. félév:

Számítástechnika
Szervezéstechnológia

5-6 félév

Szoftvertechnológia 
Manager informatika 
Számítógépes termelésirányítás 
Programfejlesztő rendszerek alkalmazása 
Számítógépes információs rendszerek 
Számítógépes döntést támogató rendszerek 
Programozási nyelvek

Az egyes tárgyak oktatási célja és rövid orogramvázlata

Számítástechnika

A tárgy oktatási célja: A számítógép alkalmazása, alapismereteinek 
készségszintű elsajátítása, a számítógépes intelligencia alapelemeinek 
megismertetése.

A tárgy programvázlata:

1. Számítástechnikai alapfogalmak. Hardver struktúra. Operációs rend
szerek. DOS felépítése, működése.

2. Programozási nyelvek. Felhasználói programok, programcsomagok 
üzemeletetése.

3. Számítógépes hálózatok, telekommunikáció.
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4. Számítógépes programfejlesztési módszerek. Programtervezés 
(algoritmizálás) strukturált programozás. Algoritmusok gyakorlati megvaló
sítása PASCAL programnyelven.

5. Általános felhasználói programok. Szövegszerkesztők, táblázat- 
kezelők, integrált szoftverek.

6. Számítógépes adatkezelés. File szervezési ismeretek. Adatbázis
kezelő rendszerek és alkalmazásuk. Relációs adatbázis-kezelő rendszerek 
(dBASE) működése.

7. Adatbázis kialakítása és kezelése. Adatbiztonság, adatvédelem.

Gazdasági informatika

A tárgy oktatási célja: Megismertetni a hallgatókat a gazdasági 
informatika rendszerelméleti alapjaival, módszereivel, a gazdálkodó 
szervezetek informatikai modelljével.

A tárgy programvázlata:

1. Rendszerelmélet. Rendszerkoncepciók. Gazdasági rendszerek jellem
ző, tulajdonságai. Általános és alkalmazott rendszerelméletek.

2. Informatika története és fejlődési irányai. Informatikaelmélet, 
alkalmazott informatika. Informatikai rendszer alkotó elemei: hardver, szoftver, 
menver, orgver.

3. Gazdálkodó szervezetek informatikai modellje. A modell felépítése: 
folyamatmodell, szervezetmodell, hatáskörmodell, információmodell.

Szervezéstechnológia

A tárgy oktatási célja: A számítógépes rendszertervezés életciklusának, 
az alkalmazható módszereknek, valamint a project szervezés folyamatának és 
módszereinek megismertetése.

A tárgy programvázlata:

1. Informatikai rendszerek megvalósulási közege. A hírfolyamat a 
mikroökonómiai rendszerekben.

2. Az információs rendszer fejlesztésnek életciklusai, célok, 
helyzetfelmérés, elemzés és döntés, tervezés, megvalósítás, dokumentálás, 
karbantartás.

3. Helyzetfelmérés technikája és módszerei. Dokumentálás eszközei.
4. Logikai és fizikai tervezés adat megközelítésben.
5. Adatfeldolgozás módszerei és eszközei. Batch és on-line feldolgozás.
6. Hálózati rendszerek és távadatfeldolgozás.
7. Szoftverek kiválasztása, értékelése, minősítése.
8. Szervezési projectek irányítása. (Project Mgt) Projecttervezés, 

projectellenőrzés. Felhasználó és szervező együttműködése.
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Szakmai törzstárgyak

Vállalkozási informatika

A tárgy programvázlata:

1. Gazdálkodási folyamatok elmélete és módszertana.
2. Gazdálkodási folyamatok struktúrája (szakiránynak megfelelően.)
3. Gazdasági folyamatokon belüli tagozódás. Folyamat, szervezet, 

hatáskör, bizonylat.
4. Folyamatrendszer sajátosságai. Vállalkozó szervezetek. 

Államháztartás szervezetei. Pénzintézetek.
5. Működő rendszer modelljének vizsgálata, elemzése.
6. A pénzügyi és számviteli információs rendszer helye és szerepe a 

vállalkozási információ rendszerén belül.
7. A pénzügyi és számviteli információs rendszer szervezésének 

alapelvei és módszerei.
8. A pénzügyi és számviteli információs rendszer alrendszerei, moduljai ( 

a szakiránynak megfelelően).
9. Az alrendszerek, modulok szervezése. Kódszámok, outputok, inputok, 

feldolgozás.
10. Vállalkozás szintű beszámolójelentés tartalma és az abból nyerhető 

információk.
11. Szoftver, hardver környezet és a szervezés összefüggései.

Pénzintézeti informatika

A tárgy programvázlata:

1. Bank információrendszerének felépítése, modellezése.
2. Üzletági adat- és eljárásmodellek.
3. Integrált banki programcsomagok alkalmazása.
4. Bankközi és bankon kívüli ATM-POS autorizációs központ.
5. Bankirányítás vezetői információs rendszere.
6. MIS szervezete és tevékenységrendszere.

60



Választható tárgyak

Szoftvertechnológia

A tárgy oktatási célja: A "Szervezéstechnológia" alapozó tárgyban 
megismert informatikai rendszerszervezés tartalmának rendszerfejlesztői 
szintű kifejtése

A tárgy programvázlata:

1. A szoftverfejlesztés tartalma. Tagolása absztrakciós szintek szerint: 
területek (adat, eljárás, felhasználói felület) szerint: életciklus szerint.

2. A szoftvertechnológia résztechnikái és dokumentumai, 
(helyzetfelmérési interjú módszerek, adatmodellezés, kódtervezés, logikai és 
fizikai adatbázis tervezés, dialógusok, képemyőformátumok, folyamattervezés, 
algoritmizálás, tesztanyag generálás, a kivitelezés, tesztelés technikái, 
üzemeltetés szervezése, a karbantartás technikái).

3. A szoftvertechnológiához kapcsolódó szoftverek megismerése 
(adatbázis-kezelő, SQL nyelv, integrált CASE rendszer).

Manager- informatika 

A tárgy programvázlata:

1. Vezetői irányítási- szervezeti formák és rendszerek áttekintése.
2. Vezetés információszükségletének tipizálása. Információs igények: 

vezetői funkciók, vezetési szintek, információ mennyisége, belső és külső 
információk, az információ formája és periodicitása szerint.

3. Vezetői információs rendszerek (MIS). Alapstruktúra. Vezetői 
tevékenységek - alrendszerek szerint strukturált MIS.

4. Számítógépes vezetői információs rendszerek alkalmazása a 
gazdálkodó szervezetekben.

Számítógépes termelésirányítás

A tárgy oktatási célja: Megismertetni a hallgatókkal a termelési folyamat 
számítógépes támogatásának lehetőségeit, a rendelkezésre álló
programcsomagok segítségével.

A tárgy programvázlata:

1. Termelésirányítás helye a vállalati folyamatokban.
2. Termelési folyamat informatikája. Alrendszerek és modellek, anyag és

munkaerő szükségletszámítás, kapacitás, operatív programozás,
készletgazdálkodás, raktározás.

3. CÍM rendszerek felépítése. CAD, CAM rendszerek.
4. Számítógépes termelésirányítási programcsomagok.
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Programfejlesztő rendszerek alkalmazása

A tárgy oktatási célja: Megismertetni a hallgatókat számítógéppel 
segített szoftverfejlesztés legújabb módszereivel és eszközeivel.

A tárgy programvázlata:

1. Az alkalmazásgenerátorok általános funkciói.
2. Alapfogalmak (Számítógéppel segített software fejlesztés).
3. Alkalmazásgenerátorok általános tulajdonságai.
4. Felhasználói programok generálása (lekérdezések, - (riportok)- gyors 

előállítása, állományvédelem, automatikus dokumentáció, kapcsolat más 
rendszerekkel export /  import, elterjedtség, gépfüggőség).

5. A CASE áttekintése (a koncepciója, a felhasználói interfészek a 
CASE-nél, a CASE képernyő szerkesztési lehetőségei).

6. Felhasználói programok gyors generálása CASE-kel.
7. Automatikus dokumentáció a CASE-ben
8. A MAGIC áttekintése (a koncepciója, a felhasználói interfészek a 

MAGIC-nél, a MAGIC képernyő szerkesztési lehetőségei.)
9. Felhasználói programok gyors generálása MAGIC-kel.
10. Automatikus dokumentáció a MAGIC-ben.
11. Az ORACLE áttekintése (a koncepciója, felhasználói interfészek az 

ORACLE képernyő szerkesztési lehetőségei).
12. Felhasználói programok gyors generálása ORACLE-lel.
13. Automatikus dokumentáció az ORACLE-ben.
14. Az UI2 áttekintése (koncepciója, felhasználói interfészek az UI2-nél, 

a UI2 képernyőn szerkesztési lehetőségei).
15. Felhasználói programok gyors generálása UI2-vel. Automatikus 

dokumentáció az UI2-ben.

Nagyszámítógépes információs rendszerek

A tárgy oktatásának célja: Megismertetni a hallgatókat a nagygépes 
információs rendszerek tervezési, működtetési jellemzőivel.

A tárgy programvázlata:

1. BS 2000 operációs rendszer.
2. Az operációs rendszer felépítése, szerkezete.
3. Az operációs rendszer alap utasításai.
4. Az Editor ismertetése.
5. File-kezelés.
6. Program fordítás, szerkesztés.
7. PL/1 program nyelv.
8. SESAM, adatbank-kezelő rendszer.
9. Adatbank általános ismertetése.
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10. Adattípusok, adatbank felépítése (logikai).
11. Adatbank definiálása, létrehozása (fizikai).
12. Adatműveletek.
13. Interaktív lekérdező rendszer (SESAM-SEDI).
14. Adatbank kezelése programból.

Számítógépes elöntést támogató rendszerek

A tárgy oktatási célja: Módszertani ismereteket nyújtani a számítógépes 
döntés-előkészítés technikájához, az ilyen szoftverek készítéséhez és 
használatához.

A tárgy programvázlata:

1. Döntés támogató (DSS) rendszerek helye és szerepe az 
informatikában és a döntéshozatalban.

2. Döntési folyamat informatikai leképezése.
3. A DSS rendszer alkotóelemei, fejlesztésük módszerei.
4. Adatmodellezés és adatbázis létrehozás.
5. Leíró modellek és grafikus ábrázolás.
6. DSS alkalmazások a gazdasági rendszerekben, mesterséges 

intelligenciában.
7. Esettanulmány konkrét alkalmazásokra.

Programozási nyelvek

A tárgy oktatási célja: Lehetőséget kell teremteni az érdeklődő 
hallgatóknak, hogy további magas szintű programozási nyelveket 
tanulhassanak.

A tárgy programvázlata:

1. Az IBM PC hardver felépítése és perifériái.
2. Operációs rendszer, rendszertechnikai alapok.
3. Képernyő és billentyűzet kezelése.
4. Turbo C környezet (program szerkesztés, fordítás és futtatás).
5. Egyszerű input-output példaprogramok.
6. Operátorok, adattípusok, konverzió.
7. Mutatók, címaritmetika.
8. Struktúrák.
9. Norton Guides használata.
10. DEBUG program használata.
11. Grafika programozása.
12. Adatbázis kezelés C-ben.
13. dBASE- C kapcsolata.
14. Mintafeladatok kidolgozása.
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Dr. Császár Gyula 
főiskolai docens

Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete
Informatika Tanszéki Osztály

A SZAKMAI GYAKORLATOK RENDSZERÉNEK 
KORSZERŰSÍTÉSE A PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI

FŐISKOLÁN

A gyakorlat-orientált főiskolai képzés a mai gazdasági környezetben 
egyre inkább szükségessé teszi, hogy a hallgatók elméleti tanulmányaikkal 
párhuzamosan megismerjék a vállalkozások gyakorlati tevékenységét, 
vegyenek részt különböző problémák megoldásában.

Ezért az oktatás-szervezés egyik kiemelt és egyben 
legproblematikusabb feladata a szakmai gyakorlatok megfelelő elhelyezése az 
oktatás folyamatában, az elérendő célok egyértelmű meghatározása, az 
elvárások megfogalmazása, a hatékony lebonyolítás és ellenőrzés 
rendszerének kialakítása.

A Főiskolán hosszú éveken keresztül a szakmai gyakorlatok két alapvető 
formában valósultak meg:

- nyári 1 hónapos gyakorlatok 5. és 6. félévben
- 2 hetes évközi gyakorlat.

A gyakorlatokkal kapcsolatban levonható főbb tapasztalatok

Az idő rövidsége és tagoltsága miatt a hallgató nem tudta kellő 
mértékben megismerni az adott vállalkozás tevékenységét.

A nyári gyakorlatok hatékonyságát rontotta a szabadságok ütemezése.

Az időbeni tagolás miatt nehéz volt, egy probléma megoldását a 
helyzetfelméréstől a megoldási javaslatig végigkövetni.

A vállalkozások érdekeltsége nem jelent meg a gyakorlati munka 
támogatásában.

Nem lehetett hatékony ellenőrzési rendszert kialakítani.

Szükségessé vált ezért a gyakorlatok rendszerének átalakítása. A 
külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyik legjobb megoldás, négy éves 
képzés keretében elhelyezni a gyakorlatokat. Eszerint az 5. szemeszterben 
szakmai gyakorlatra kerül sor, melynek fő célja egy vállalkozás alapos 
megismerése, problémák feltárása. A második gyakorlaton a 8. 
szemeszterben vesznek részt a hallgatók, ahol egy választott probléma
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részletes elemzésével és a megoldási javaslat készítésével foglalkoznak és 
egyben a szakdolgozatot is elkészítik.

Ez a megoldás szükségessé teszi a főiskolai képzés időbeni 
meghosszabítását. Jelenleg a Főiskolán a képzés egy félévvel bővült, így a 
szakmai gyakorlat lebonyolításának a fentihez képest egy közbülső rendszere 
alakítható ki.

Megmarad a 4. félév utáni 1 hónapos nyári gyakorlat, majd a 7. 
gyakorlati félév zárja a hallgató tanulmányait.

Ezen az időbeosztáson alapuló gyakorlati rendszer kialakítása jelenleg 
folyamatban van, a végleges szabályozásnál a Főiskola messzemenőn 
támaszkodik a külföldi főiskolákon és egyetemeken szerzett tapasztalatokra.
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Szabó G. Tibor
szakinformátor 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola 
Zalaegerszegi Intézete Könyvtára

FŐISKOLAI HALLGATÓK, MINT 
"INFORMÁCIÓFELHASZNÁLÓK" KÉPZÉSE A PÉNZÜGYI 
ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLA ZALAEGERSZEGI INTÉZETE

KÖNYVTÁRÁBAN

Az információhasználati képzések elsőrendű célja a főiskolán, hogy 
szisztematikus bevezetést nyújtsanak az információk és/vagy 
forrásdokumentumaik "megszerzésének" módszertanába, ezen belül a 
klasszikus és modern visszakereső-rendszerek (kézi és OPAC-katalógusok) 
használatába, a számítógépes hálózatokon (Internet, X.25) elérhető 
szolgáltatók "kínálatába", az elektronikus levelezésbe, a levelezőcsoportokban 
való részvételi lehetőségekbe.

Az "információs önkiszolgálás" elméleti hátterét és 
készségfejlesztésének gyakorlatát mutatjuk be a következőkben, egy 
információs közmű tájékoztató tevékenységének tükrében.

A tanulmányi feladatok már középiskolában igénylik az önálló 
információkeresést, forráskutatást, de jóval szerényebb mértékben, mint a 
felsőfokú szakképzés. Bár diszciplínánként (és akár tárgyanként) lényeges 
eltérés van a szóba jöhető források, kutatási eszközök között, a szemináriumi 
dolgozatok, kiselőadások, diplomamunkák olyan tájékozódási készségeket 
követelnek a hallgatóktól, melyekkel sokan addig nem feltétlenül rendelkeztek. 
A hangsúly itt a végfelhasználó kutatási önállóságán van és azon a 
folyamaton, mely az információs szükséglet szabatos meghatározásával 
kezdődik, és az információs forrás(dokumentum) rendelkezésre bocsátásával 
fejeződik be.

Az önálló információkeresés - véleményünk szerint - az információs 
társadalom polgárának egyik legfontosabb "civil képessége", illetve az önálló 
és minél teljesebb információkeresés, tájékozódás lehetősége egyben a 
legfontosabb joga  is. (A másik fontos jog, az információ előállításának és 
terjesztésének szabadsága, tehát az, hogy az információs társadalom polgára 
fogyasztóból kommunikátorrá lépjen elő, nem tartozik tárgyunkhoz.)

Az önálló információkeresés tulajdonképpen "információs önkiszolgálás", 
mely lehetőséget teremt a tájékoztatóktól való függetlenedésre, a 
keresőrendszerek használatának elsajátítására és alkalmazására. Az 
információ és felhasználója közé nem szükségszerű "beékelődnie" egy 
szakképzett, hivatásos információkeresőnek, szaktájékoztatónak vagy 
informátornak. Aki rendelkezik a kutatásokhoz szükséges ismeretekkel - és
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szabadidővel is - otthon, vagy iskolában, munkahelyen, netán az információs 
közművekben, közgyűjteményekben rendelkezésére állnak számára a 
szükséges eszközök, maga is elvégezheti a kereséseket. Az ehhez szükséges 
képességre viszont nem lehet egyetlen tanfolyam segítségével szert tenni: az 
ismeretek jelentős része elavul, változnak a keresés technikai eszközei, a 
programok, adatbázisok stb., és keveseknek van lehetőségük folyamatosan 
lépést tartani a változásokkal.

A könyvtár, mint információs közmű számára az információs önállósodás 
nem jelent "piacvesztést", viszont feltétlenül együtt já r funkcióinak 
átrendeződésével, a szolgáltatások átalakulásával.

Főiskolás hallgatóink, mint felhasználók a már megszerzett 
tapasztalatok, használói rutin szempontjából erősen heterogén tábort alkotnak. 
Meglepő számunkra az a vizsgálati eredmény, miszerint I. évfolyamos 
hallgatóink döntő többsége egyáltalán nem használt - a középiskolai képzés 
részeként sem - adatbázis-kezelő programot. A tömegkommunikáció és a 
társadalmi megatrendek által lépten-nyomon hangsúlyozott információs 
társadalom kialakulásához a technikai feltételek hamarabb adottak lesznek, 
mint ahogy az egyes polgárok felkészültekké válnak e társadalom 
polgárjogainak rutinszerű gyakorlására.

A használóképzési célok, képzési problémák megfogalmazásához 1994- 
ben kérdőíves vizsgálatokat végeztünk egy, az információ- és 
könyvtárhasználati ismeretek feltárását célzó, szolgáltatási marketingünket 
segítő felmérés keretében. A hallgatókkal is elvégzett vizsgálatok szerint az 
elsősök 39%-a soha nem használt pl. számítógépes információs szolgáltatást. 
Ritkán használt ilyen forrásokat 59%, gyakran pedig 2%. A modern 
információtechnológia használata tehát nem nevezhető rutinszerűnek, a ritka 
használati gyakorlathoz "természetesen" kezelési nehézségek, módszertani 
problémák is társulnak. 98%-a a hallgatóknak tehát az első évfolyamon a 
használóképzés számára célcsoportnak tekintendő. Ugyanez a 98% a ritka 
vagy soha használati kategória választásának indokaként elsősorban a 
tájékozottság hiányát, a számítógépes kutatás időigényességét említette, és 
szívesebben - nagyobb biztonsággal - a már megismert egyéb (főleg könyv) 
dokumentumokra hagyatkozott.
A CD-ROM-on megjelenő adatbázisok ismeretével és alkalmazásával hasonló 
a helyzet: az alkalmazási és hozzáférési ismeretek hiánya miatt alig pár 
százalék került közel ehhez a keresőeszközhöz.
A felmérésben vizsgáltuk azt is, hogyan ítélik meg saját tájékozódási, 
információ-használói ismereteiket hallgatóink, mennyire érzik önállónak 
magukat. (Lásd az alábbi grafikont!)
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Az I. évfolyamos hallgatók saját 
könyvtárhasználati képességeinek megítélése

■  Tájékozott, ■  Tájékoztatást SNehezen  
önálló__________Igénylő________ tájékozódó

Mivel az információ-felhasználó képzés kérdésköre főiskolánkon 
közelebbről egyetlen szaktárgyat sem érint (a számítástechnika kivételével, 
melyről még szólunk), a hallgatók saját érdekeltségének felismerése és 
aktivitása nélkül a felhasználóképzés eleve kudarcra van ítélve. Elvben - tehát 
a kérdőívben adott válaszok szerint - a hallgatók 89%-a támogatja a 
felhasználóképzés valamilyen fo rm ájá t, csupán 11% nem tartja szükségesnek. 
(Ez az arány a harmadéveseknél 88% a 12-vel szemben, úgyhogy lényegében 
változatlan a képzési idő alatt.)

A felhasználóképzés gyakorlati megvalósítása a következő keretek 
között történik intézményünkben:

1. Első évesek könyvtár- és információhasználati bevezető előadása (90 
perc) szeptemberben.

2. Első évesek könyvtári informatikai (alkalmazott informatikai) 
tájékoztatója a "Számítástechnika gyakorlat" éves órakeretéből (kb. 90 perc) 
április-májusban.

3. Bármely hallgató számára egyéni felhasználóképzés: a képzés 
tartalmát és időtartamát a konkrét felhasználói igények határozzák meg.

A három képzési forma közül az első a felsőoktatási könyvtárak 
többségében megtartott használati-beiratkozási ismertetőből nőtte ki magát a 
szeptemberi órarendbe beillesztett, a helyi gyűjtemény összetételét és 
használati lehetőségeit, a számítógépes hálózatokat és elérhetőségüket, a 
különféle CD-ROM és online-adatbázisokat, továbbá más városi és regionális 
információs közművek felhasználását bemutató, tájékoztató előadássá.

Az írásvetített képekkel szemléletessé tett előadást felhasználjuk 
tájékoztató szórólapjaink terjesztésére, használói kérdőíves vizsgálatok 
elvégzésére, csoportos könyvtári beiratkozásokra is. A szeptemberi előadás 
közvetlen hasznai:

- az új hallgatók kb. 65-70%-a a gyűjtemény teljes jogú használójává 
válik a tanév elején

- 10% már az előadást követően, illetve egy-két héten belül érdeklődik 
valamilyen hálózati kommunikációs szolgáltatás iránt (e-mail, web-helyekre
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történő bejelentkezés, CD-ROM-ok): ezek a hallgatók a "3. típusú" 
felhasználóképzés részesei lesznek

- kialakul a hallgatók között az a referencia-kör, melynek tagjai jobb 
tájékozottsági alapról indulva hamarosan az információs közmű erőforrásainak 
önálló használóiként alkalmassá válnak arra, hogy társaikat segítsék. (A 
hallgatók egymás közötti információcseréje igen jelentős a tájékozódással 
kapcsolatos ismeretek terjesztésében.)

A könyvtári alkalmazott informatikai foglalkozások lényegében a 
használati bevezető előadás folytatásául szolgálnak, de itt az előadás hallgatói 
passzivitásával szemben alkalom nyílik dialógus folytatására, a különféle 
adatbázisok, keresőprogramok használtatására is.

Említettük, hogy az általános célú információ-felhasználó képzés nem 
kapcsolódik a számítástechnika kivételével szorosabban egyetlen tantárgyhoz 
sem. A számítástechnikai képzést a munkaerő-piaci igények (különféle 
gazdasági alkalmazások, gépesített ügyviteli rendszerek stb.) indokolják, de 
csak két féléves előadás-gyakorlat megosztású oktatás keretében biztosítja a 
tanterv ennek feltételeit. Harmadikban a számítógépes könyvelés a 
szakképzésnek megfelelően kívánja elmélyíteni az ismereteket.

A használók képzése szempontjából mindez azért fontos, mert nem 
lényegtelen, hogy a könyvtárnak technikai jellegű ismeretek és készségek 
átadását is fel kell-e vállalnia a keresés módszertanának, stratégiáinak 
ismertetésén túl. Tapasztalataink szerint a felhasználók számítógépes 
információ-keresése gyakran már a számítógép- és programkezelés szintjén 
meghiúsul. Ennek tükrében talán érthető, hogy a 90 perces könyvtár
informatikai tájékoztató döntően a legfontosabb alkalmazások futtatására, 
kereső programjuk kezelésére korlátozódik.

A könyvtár-informatikai foglalkozások haszna:
- a hálózatok hasznosítása, hálózati információs szolgáltatások 

esettanulmány-szerű feldolgozása során új ismeretek beépítése, régiek 
felelevenítése

- egyes adatbázisok, szolgáltatások kezelésének megismerése (többek 
között az új beszerzésű CD-ROM-ok bemutatása)

- újabb érdeklődők bekapcsolása az egyéni felhasználóképzésbe.

A leghasznosabb, leginkább eredményes módszer az egyéni 
felhasználóképzés. Amennyiben a szakalkalmazottak munkaterhelése lehetővé 
teszi, a hallgatóhoz alkalmazkodva haladéktalanul rendelkezésre állunk. Ez 
attól is függ, milyen előzetes felhasználói ismeretekkel rendelkezik a kliens, 
mennyire sürgős számára az ismeretszerzés (mert az érdeklődésnél azért 
erősebb motivációt jelent, ha konkrét szükségletek - témakutatási feladat, 
kiselőadás összeállítása - katalizálják a felhasználói ismeretek elmélyítését...) 
Az egyéni felhasználóképzés lényegében felhasználói problémára orientált 
mikrokurzus, mely lehetőséget teremt arra, hogy azokon a területeken 
fejlesszük a használó készségeit, amelyeken a leginkább igényli.
Az egyéni foglalkozásoknak nincs általános módszertana, valójában a 
használó igényein múlik, milyen ismeretszintet tekint feladataihoz kielégítőnek.
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Fontos hangsúlyozni, hogy egy meghatározott tájékoztatási probléma 
konkrét megoldását nem soroljuk az egyéni felhasználóképzés kategóriájába 
(akkor sem, ha ez például magában foglalja pl. a CD-ROM telepítési, futtatási 
ismereteit, a konkrét adatbázis keresőrendszerének ismertetését, a keresés 
során nyújtott módszertani segítséget - a keresőkérdések meg- és 
átfogalmazását, a találati halmazok kezelését stb.), hanem a szakkönyvtári 
tájékoztató munka általános részének tekintjük.

Az egyéni felhasználóképzés előnyei:
- személyre szabott információátadás, az egyéni képességek, 

előismeretek messzemenő figyelembe vétele
- a személyes gyakorlás során azonnali korrekciós lehetőség
Az egyéni felhasználóképzés súlyos korlátját - minőségi igények

tömeges megjelenése esetén - a kvalifikált szakalkalmazottak leterhelése, az 
élőmunka-ráfordítás "költségessége" és más szervezési problémák jelentenék; 
ekkor viszont már tervezhetővé és lefolytathatóvá válnának - lényegében már 
nem a könyvtár, hanem a szakképzés, továbbképzés tantervi szervezésében - 
olyan információ-felhasználókat képző, sajátos tájékozódási igényekre épülő 
kurzusok (vállalkozói információk megszerzése stb.), melyek a "piac 
igényeinek" kívánnak eleget tenni. Kérdés csupán az marad, mennyire piaci 
jelenség ma hazánkban az önálló információkeresés elsajátítása iránti igény.
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Hinek Mátyás 
főiskolai tanársegéd 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete
Közgazdaságtan Tanszéki Osztály

AZ INTERNET ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ
OKTATÁSBAN

A számítógépes világhálózat terjedésével felmerül az oktatási 
alkalmazásának lehetősége is. Mielőtt ezt a témát alaposabban körbe járnánk 
ne feledkezzünk el arról, hogy a hálózatok, és maga az Internet is egyetemi 
kutatóbázisoknak köszönhetően kelt életre. A világhálózatok eleinte leginkább 
az E-Mail lehetőségével szereztek széles felhasználói tábort, hiszen a 
kapcsolattartásnak ez volt a leggyorsabb (és persze a legolcsóbb) módja. Az 
Internet sikere elsősorban a legszélesebb információ-továbbításnak és 
feldolgozásnak köszönhető: egyidejűleg lehet képet (mozgóképet), hangot, 
szöveget továbbítani, a grafikus felületeket használó browser programok 
minden probléma nélkül kezelni képesek a bináris formában megkapott 
információkat.

Az internet magyarországi terjedésével igen sok felhasználási lehetőség 
adódik tudományos műhelyek, egyetemek, oktatási centrumok számára. A 
web-szerverek felállításával alkalom nyílik home page-k létrehozására, amiről 
azután igen sok további lehetőség nyílik.

M ire jó  a w eb-szerver ?

1. Reklám
Az intézmény a home page segítségével tájékoztatni tudja az interneten 

érdeklődőket oktatási programokról, képzési struktúrákról, aktuális 
eseményekről. Lehetőség nyílik az érdeklődők regisztrálására, kérdőív 
kitöltésére sőt akár közvetlen kapcsolatfelvételre is. Egy jól kialakított home- 
page felkeltheti az érdeklődést olyan "vándorokban" is akik az interneten csak 
véletlenül botlottak bele web site-ba.

2. Kapcsolattartás
Tudományos kutatók, oktatók kapcsolattartása az Internet segítségével 

ma már nem újdonság. A felhasználó postafiókjában lényegében azonnal 
megjelennek a levelek és üzenetek akár a világ másik oldaláról. A 
hagyományos telefonnal szemben itt jóval többféle és változatosabb 
információ közölhető, publikációk juttathatók el szerkesztőségeknek, "internet
nyilvánosság" elé vitára bocsáthatóak tudományos munkák, véleményeket, 
megjegyzéseket lehet küldeni a szerzőnek. Csak egy lépéssel több az, hogy az 
újságok, tudományos periodikák megjelentetéséhez is platformot kínál az 
Internet - mellesleg ez sem újdonság. A világhálózat nem fog értéktelen írások 
szemétlerakatává válni a nyilvános elérés miatt, hiszen ahogy ma is vannak 
értékes tudományos folyóiratok, amik nem jelentetnek meg akármit, ugyanígy
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az Internet megfelelő helyein (web site-okon) is garantált minőségű árut fognak 
kínálni a szerkesztők. (Aki pedig mellőzöttnek érezte magát, az eddiginél több 
lehetősége nyílik gondolatainak nyilvánosságra hozatalára, a világhálózat 
gyorsan el fogja dönteni, hogy értékes-e a produktum.)

3. Az intézmény adatbázisainak elérése
Minden külső felhasználó számára fontos lehet olyan adatbázisok 

használata amelyek egyébként komoly költségekkel lehetnének elérhetők. Itt 
elsősorban a könyvtári adatbázisokról van szó az esetek döntő többségében, 
de más lehetőségek sem zárhatóak ki. Az adatbázisok nyitottsága lehet az 
intézmény érdeke, ugyanakkor sokszor láthatunk példát az ellenkezőjére: a 
jelszavakkal elérhető, térítés ellenében használható adatbázisokra. Ez utóbbi a 
szolgáltatást nyújtó számára racionális, hiszen a karbantartás, frissítés komoly 
operátori munkát igényel. A mai állapotok szerint egyelőre technikailag nem 
nagyon megoldható a dokumentumok fellapozása, a könyvtári adatbázisok 
döntő többségükben címjegyzékeket és hivatkozásokat tartalmaznak.

Bátran állíthatjuk, hogy az adatbázisok mélyülése idő kérdése. Egyik 
oldalról a mai tárolókapacitások viszonylag szerény költséggel történő 
megsokszorozására van szükség, másrészt pedig meg kell oldani a nyomtatott 
dokumentumok számítógépes információként való tárolását. (Az új 
dokumentumok felvitele nem probléma, hiszen az esetek döntő többségében 
szövegszerkesztővel, elektronikus információként íródtak.)

4. A kutatások megkönnyítése
Gondoljuk el, hogy az Internet segítségével belépünk egy elektronikus 

könyvtárba. Fellapozzuk a keresett művet, megkeressük a számunkra fontos 
információt. Már ez utóbbi is igen gyorsan fog menni, hiszen a "manuális 
technika" helyett mindössze egy keresőprogramot kell végigküldeni a 
dokumentumon. Előfordulhat, hogy az információt szegényesnek találjuk. 
Ilyenkor a mai állapotok szerint újabb kutatómunkával fel kell lelni azokat a 
hivatkozott forrásmunkákat amelyek a számunkra fontos információkat 
tartalmazzák. Az Internet segítségével ez lényegében egyetlen kattintással 
megoldhatóvá válik, és így azonnal valamelyik forrásmunkában 
lapozgathatunk. Már a jelenlegi internet-alkalmazások egyik legfontosabb 
lehetősége a hyperlink, amikor egy web site-ról, egy gombnyomással a világ 
másik végén található web site-ra ugrunk át. A hyperlink hivatkozások 
forradalmasítani fogják a tudományos kutatásokat. Sajtófigyeléseket tesznek 
lehetővé anélkül, hogy valaha is fel kellett volna lapoznunk a kiadványokat, 
dokumentumok megszerzése és archiválása a saját személyi 
számítógépünkön helyettesíteni fogja a könyvtári kutatómunkát.

A szkeptikusok természetesen nem hisznek maradéktalanul a jövő ezen 
útjában. Hiszen a világszerte fellelhető milliárd információt elektronikus 
formátumúvá konvertálni elképzelhetetlenül nagy feladat. Másrészt az eddigi 
papír alapú kiadványok áthelyezése elektronikus környezetbe nem jelenti 
továbbra sem a bárki által történő megszerzés lehetőségét, ezekért az 
információkért ugyanúgy fizetni kell. Nem változik lényegében semmi, csak az 
információk terjesztésének módja.

Ez igaz, de ha meggondoljuk, hogy az információ primer költségein túl 
milyen szekunder és rejtett költségek merülnek fel a mai papír alapú fizikális
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terjesztési rendszerekben, akkor az Internet pozitív externális hatása fel sem 
fogható, olyan óriási.

5. Oktatás
Ha a mai oktatási formákhoz kívánjuk hasonlítani, az Internet leginkább 

a távoktatás céljainak felel meg. Tananyagokat, feladatokat, információkat 
lehet eljuttatni a hallgató számára, aki a saját jelszavával belép a megfelelő 
web site-ra. A hallgató munkája számon kérhető, ugyanerre a helyszínre 
leadott referátum segítségével, de közvetlen érintkezésre is lehetőség nyílhat 
oktató és hallgató között. A későbbiekben az Internet "multiplatformitásának" 
segítségével konferenciakapcsolások is végre-hajthatóvá válnak, sőt a hallgató 
virtuálisan részt vehet olyan előadásokon amelyeken fizikálisán nincs jelen.

Egy-egy ilyen előadás archiválható, újra és újra visszajátszható. A 
szerepek megfordíthatóak, az oktató is virtuális formában prezentálhatja az 
előadásokat, sőt akár mindkét oldal virtuálisan kapcsolódhat össze. Az 
elképzelés talán fantasztikusnak tűnik, és könnyen lehet, hogy a jelenlegi 
Internet technika nem képes TV minőségű mozgóképek megfelelő 
továbbítására - ám ez a technika ma már nem újdonság. Ma is léteznek 
videokonferenciák, számítógépes videokapcsolatok. Az Internet jelentősége 
abban van, hogy a világhálózat segítségével tömegessé teheti a felhasználók 
számát.

Nem kell abszurd feltételezésekbe bocsátkoznunk ahhoz, hogy belássuk, 
hogy a virtuális technika előnyére fog válni az oktatásnak, és nem valószínű az 
sem, hogy ténylegesen ki fogja szorítani mai fizikai kapcsolatokon (is) alapuló 
oktatási formákat. Gondoljunk bele, hogy részt vehetünk például a Harvard 
bármelyik előadásán, ha bekapcsoljuk az otthoni Internet-kapcsolatot. Ezek a 
szolgáltatások sem lesznek ingyenesek - teljesen érthető módon - de maga a 
lehetőség szinte felfoghatatlan.

A fentiekben elmondottak csak néhány lehetőségét ragadták ki az 
Internet széles lehetőségeinek tárházából. Ma még elképzelhetetlen, hogy mi 
mindenre lehetőséget nyújt az "információs szupersztráda". Sokan vannak 
olyanok akik azt állítják, hogy a világot átfogó információs háló hatásában a 
közlekedési robbanáshoz hasonlítható, a vonat, az autó és a repülőgép 
megjelenéséhez. A közlekedés fejlődésében talán a legfontosabb a költségek 
szerepe volt: akkor válhatott tömegessé, ha a befektetéseket az állam (is) 
támogatta (út és vasút építés) és a költségei, a szolgáltatás megszerzése 
széles nyilvánosság számára elérhetővé vált.

Az Internet szolgáltatások további fejlődésében is ez a kulcskérdés - 
megfizethető-e egyáltalán, vagy néhány hatalmas szolgáltató egy újabb 
extraprofitot hozó üzletágává válik?
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H ornung Tamás
tanszéki osztályvezető főiskolai adjunktus 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete 
Matematika - Statisztika Tanszéki Osztály

MIT TANÍTSUNK OPERÁCIÓKUTATÁSBÓL?

A Pénzügyi és Számviteli Főiskolát 1996/97. tanévben kezdő hallgatók az 
Operációkutatás tárgyat csökkentett óraszámban tanulják. írásunkban 
javaslatot teszünk a tananyag megváltozott feltételekhez igazodó 
módosítására.

"Mi hasznom lesz abból, hogy ezeket a dolgokat megtanulom?", kérdezte 
Euklidésztől egyik tanítványa, akit geometriára oktatott. Ekkor Euklidész 
odahívta szolgáját, és azt mondta neki: "Adj ennek az embernek egy 
obulust, mert ő hasznot akar húzni abból, amit tanul". Úgy tűnik azonban, 
hogy jelen körülményeink között a fenti kérdésre praktikusabb választ 
kellene találnunk. Ha kissé ironikusan akarunk fogalmazni, akkor egyfelől 
azért, mert az oktatók nincsenek olyan gazdasági helyzetben, hogy 
Euklidészhez hasonló választ adjanak, másrészt viszont a gazdaság sincs 
olyan helyzetben, hogy a leendő szakemberek módszertani ismeretek nélkül 
kezdjék pályájukat.

A Tempus 2255 program Zalaegerszegen rendezett előadásain az ír Dr. 
Chris Barry többek között a University College Galway tantervével ismertette 
meg résztvevőket. Elmondta azt is, hogy náluk az Operációkutatás a 
szaktárgyakon belül kap helyet konkrét gyakorlati igényt szolgálva. Az ehhez 
hasonló felfogás Magyarországon is kezd előtérbe kerülni. A középszintű 
oktatásban például nyugati minták alapján elkezdték kidolgozni azokat a 
tankönyveket, amelyek gyakorlati problémák megoldásához adnak 
matematikai eszközöket úgy, hogy az elméleti megalapozásnál 
megtakarított időt a modellalkotásra, illetve az eredmény interpretálására 
fordítják. E módszer támogatói azzal érvelnek, hogy egyrészt nem célszerű 
a tanulókat érdeklődésüktől távol álló, elvont fogalmak kezelésére kiképezni, 
mert így csak "holt" tudáshoz jutnak; másrészt a kevésbé elméleti, a 
gyakorlathoz közelálló tananyagra a tanulók évek múltán lényegesen jobban 
emlékeznek, mint azok, akiket hagyományos módon oktattak. A kétkedők 
viszont azt hozzák fel, hogy a gyakorlati feladatok megoldásánál 
alkalmazható eszközök meglehetősen bonyolultak, az alkalmazott fogalmak 
és módszerek pontos megértése nélkül nem szerezhető biztos tudás.

A kialakult oktatási tradíciókat is figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a 
módszertani tárgyak önállóságának megőrzése mindenképpen szükséges 
(világos fogalomrendszert lehet kialakítani, a tanult módszer nem sikkad el a 
szaktárgy mellett, stb.). El kell azonban fogadni, hogy az alkalmazási 
lehetőségek bemutatására az első lépéseket e tárgyak keretében kell
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megtenni. Tudomásul kell venni, hogy egy gazdasági szakembernek 
(általában) nem feladata a problémák matematikai, stb. módszerrel való 
megoldása, de elvárható annak felismerése, hogy a megoldásban milyen 
módszer alkalmazható hatékonyan.

Ezekből a gondolatokból kiindulva összefoglaljuk az Operációkutatás és 
az Alkalmazott operációkutatás tárgyak jelenlegi helyzetét, az új tanterv által 
biztosított lehetőségeket, és javaslatot teszünk a tananyag módosítására.

A jelenlegi helyzet

Egy félév Analízis (2+2) és egy félév Valószínűségszámítás (2+2) 
tanulmányok után kerül sor az Operációkutatás és az Alkalmazott operáció- 
kutatás tárgyak oktatására az alábbi feltételekkel:

Operációkutatás: a 3. félévben 1+2 heti óraszámmal, félév végén 
kollokviummal. A tananyag: lineáris algebrai és lineáris programozási 
alapismeretek. Segédanyagok: Operációkutatás I. (Matematika üzem
gazdászoknak), Operációkutatás I. Példatár, kiadott feladatok.

Alkalmazott operációkutatás: a 4. félévben 1+2 heti óraszámmal, félév 
végén gyakorlati jeggyel. A tananyag: posztoptimális analízis, parametrikus 
programozás, hiperbolikus programozás, szállítási feladat, játékelméleti 
vagy készletgazdálkodási alapismeretek, és egyéb választható témakörök: a 
Zalaegerszegi Intézetben számítógépes feladatmegoldást és a 
modellszerkesztés néhány elemét tanítjuk.
Segédanyagok: Operációkutatás II. (Matematika üzemgazdászoknak), 
kiadott feladatok.

Az új tanterv feltételei
(Egy félév Analízis (2+2) és egy félév Valószínűségszámítás mellett)

Operációkutatás: a 2. félévben 0+2 heti óraszámmal, a félév végén gyakorlati 
jeggyel.

Alkalmazott operációkutatás: a 3. félévben 0+2 heti óraszámmal, a félév 
végén gyakorlati jeggyel.

Szigorlat: a 3. félév végén számítástechnikai, matematikai, statisztikai és 
operációkutatási tárgyakból.

Javaslat az új tananyagra:

Operációkutatás: A lineáris algebrai anyagrészből a téma fontossága 
miatt (és nem utolsó sorban a meglévő jegyzetek későbbiekben történő 
felhasználásában rejlő előnyök miatt) a leglényegesebb részeket megtartva 
a bizonyítások mennyiségének radikális csökkentésével a szimplex módszer
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és speciális eseteinek tárgyalása. Mindkét témakörre szánható idő 
mennyiségét kb. 1/3-ával kell csökkenteni.

Kérdés: Melyek azok az anyagrészek, amelyek elhagyhatók (esetleg 
önálló feldolgozásra adhatók) úgy, hogy a szimplex módszer kellően 
megalapozott maradjon?

Alkalmazott operációkutatás: Posztoptimális analízis, kiegészítve a 
parametrikus programozásnak azzal a speciális esetével, amikor egyetlen 
peremadatot helyettesítünk paraméterrel (az érzékenységvizsgálat
folytatásaként). Modellszerkesztési alapismeretek: itt felhasználnánk a JPTE 
tankönyvében (Danyi, Varró: Lineáris programozás) kidolgozott
modelltípusokat. Számítógépes feladatmegoldás: legalább egy felhasználói 
program bemutatása. Szállítási feladat. Esetleg egy további témakör is 
belefér (pl.: hiperbolikus programozási feladat - grafikus és lineárisra való 
visszavezetéssel történő megoldása, bizonyítások nélkül).

Kérdések: Milyen felhasználói programot érdemes bemutatni? Marad-e 
idő egészértékű változók alkalmazásának bemutatására 
modellszerkesztésnél? A szállítási feladat tárgyalásánál mennyit tartsunk 
meg a szimplex megközelítésből?

Szigorlat: Operációkutatásból egy gyakorlati feladat modelljének 
megszerkesztése, és a hozzákapcsolódó megoldási algoritmus vagy az 
eredmény elemzési lehetőségeinek ismertetése.

Kérdések: Hogyan egyeztethető össze a többi tárgyból kialakított 
követelményekkel. Mekkora lesz az egyes tárgyakból az írásbeli és a 
szóbeli mennyisége?

E néhány gondolatban képet szerettünk volna adni az Operációkutatás 
tananyagának fejlesztése során felmerült kérdésekről. Egyben kifejezzük 
reményünket, hogy a Tempus 2255 programtól kapott támogatás, valamint a 
program során kialakult kapcsolatok hozzásegítenek bennünket e kérdések 
eredményes megoldásához.
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TH E EU C O N N E C T IO N :
E U R O P E A N  T H E M E S  IN T^LE B U SIN E S S C U R R IC U L U M

G e r a r d  T u r le y ,
E c o n o m ic s  D e p a r t m e n t ,

F a c u l ty  of: C o m m e r c e ,
U n iv e r s i t y  C o l l e g e  G a lw a y ,

I R E L A N D .

M any w e lc o m e  d eve lop m en ts  have occurred in the Irish edu cation a l  
system  in the past 25 years. One such developm ent has been the influence  
o f  the European Com m unity, now  ca lled  the EU, on third level institutions  
throughout the Republic  of Ireland. The influx of students from other EU 
m em ber states, the co-financing o f  courses  by the EU and the open in g  up 
o f  career opportunities  for Irish graduates on the continent are ju st  some  
e x a m p les  o f  recent developm ents. In this paper 1 purpose to outline  
another important developm ent; the EU influence  on the bu sin ess  
curriculum , as taught in University C o lle g e  G alway. Ireland.

To begin , the 3 year Bachelor o f  C om m erce degree has been the main  
under graduate programme offered by the Faculty of C o m m erce  in U .C.G.
In the past num ber o f  years, in conjunction  with other fa cu lt ie s  and partly 
as a result o f  the 'EU connection' other degrees  have been d ev e lo p e d .
T hese  include a Bachelor of Corporate Law, a Bachelor o f  S c ien ce  in 
Inform ation T ec h n o lo g y  and a Bachelor o f  Com m erce with a continental  
language (French, German or Spanish). The latter, is a 4 year degree  with 
one year spent abroad in a European university . W hile  abroad, students  
are required to take business subjects in addition to cou rses  on the culture 
and history o f  the respective country.

The B ach elor  o f  C om m erce degree hai a lso  m oved with the tim es;  
sem ester isa t io n , m odularisation and sp ec ia lisa t ion  have all be ing  
in troduced . N otw ith stan d in g  these s ig n if ica n t  d e v e lo p m en ts ,  the changes  
that have taken place in the curriculum itse lf  have been far reaching. The 
EU con n ection  has played a large part in  these d evelop m en ts . T hese  
ch an ges  have been introduced in years tw o and three o f  the degree  
program m e (the student is given a general introduction to b u s in ess  
subjects  in the first year' of the programme). Many o f  the co u rses  taught 
in year tw o have a European dim ension  to them. For ex a m p le ,  m any o f  the 
case  s tu d ie s ' in  'M arketing Principles' are o f  European firm s, trying to meet 
the dem ands o f  custom ers, inside and outside the EU. The course  'Business  
O rganisation and M anagem ent’ draws on work done and carried out by EU 
experts. The 'Industrial Relations' coarse  is taught from a European  
perspective; not all together surprising g iven  the impact of the Soc ia l  
Charter on EU m em ber states!
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Finally, the interm ediate  courses in econ om ics  are taught from a European 
perspective; for ex a m p le ,  m acroeconom ic  po licy  is debated w ith in  the 
framework o f  further European integration. The EU con n ection  is even  
greater in year three o f  the programme. All three com p u lsory  courses  
have a European d im en sion  to them. The course on the 'Irish Econom y' is 
taught in the context o f  Ireland's membership of the EU. Issues such as 
govern m ent p o l ic y ,  un em p loym en t and supports to agriculture and , 
industry are all c lo se ly  connected to the EU and its institutions. Ireland's 
record since m em bersh ip , almost 25 years ago, is also analysed . A  
'European E c o n o m y ’ course  is taught in the final sem ester o f  year three. 
Students are introduced to the fo llow in g  topics: the history o f  the EU: its 
institutions; the s in g le  market programme; the Maastricht treaty and 
E.M .U.; EU p o lic ie s  and programmes (C A P and agricultural p o licy ,  structural 
funds and regional po licy , the social charter and social p o licy ) .  The  
objective  o f  this cou rse  is to provide  students with a better understanding  
o f  the EU - its institutions, problems, limitations and su c cesse s .

Many o f  the bu sin ess  projects that students submit in their final year have 
a European d im en sio n  to them - international marketing. EU regulations,  
EU com petition p o licy  and so on. The EU connection can a lso  be found in 
the optional m od ules  offered in "year three. ‘Regional E con om ics'  (treating 
Ireland as one region o f  the EU), the 'Econom ics of Integration' (European  
integration), 'International Marketing.' 'European 'C om m unity  Law' and 
'Taxation' (com p arative  analysis with other EU member states)  arc som e  
exam ples o f  courses  where the EU connection  is strong.

The strongest ev id en ce  o f the EU connection can be found on the 
com pletion  o f  the degree . The number o f  Irish students opting for 
postgraduate program m es in other member states o f  the F.U has increased  
dramatically in the past few years. If we combine this with the number of  
Irish graduates w ho have su ccess fu lly  obtained jobs throughout the fifteen  
member states o f  the EU , the only  conclusion  we can arrive at is the 
ex isten ce  o f  a very healthy ( tw o -w a y ) relationship betw een the university  
sector in Ireland (as typified by the Faculty o f  Commerce at U .C .G .)  and the 
EU. Long may it continue!
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Dr Szerb László
egyetemi docens 

BABA program-vezető

Az angol nyelvű BA program tapasztalatai és tanulságai 
a KTK tantárgyi reformja keretében

Mottó: szűz területen mindig könnyebb építkezni, mint először a romokat 
eltakarítani és utána látni a munkához

A JPTE Közgazdaságtudományi Karán 1996 szeptemberében 25 hallgatóval 
indult meg az angol nyelvű alapképzés, ami sok tekintetben forradalmi változást 
jelent az előző oktatási formákhoz képest. Bár az elmúlt idő rövidsége miatt 
tanulságok levonására csak korlátozott lehetőség van, az elindítás, a program 
tartalmi összeállítása és fogadtatása alapján bizonyos következtetésere máris 
juthatunk. Az alábbiakban a Bachelor of Arts (BA) program sajátosságaival, 
struktúrájával kívánok foglalkozni némileg ütköztetve a nappali tagozatos magyar 
program működésével, tapasztalataival, majd a hasznosítható tanulságokkal 
zárom az előadást.

A BA program  sajátosságai

A magyar nyelvű alapképzéssel összehasonlítva a legfontosabb eltérések a 
következőkben foglalhatók össze:

• Az oktatás (és az adminisztráció is) kizárólag angol nyelven történik
Ennek következménye, hogy az alkalmazott könyvek is angolok. Könnyebb 
oktatni, mert óriási a választék a tankönyvek és segédanyagok tekintetében, 
nehezebb, mert hosszas utánjárás és magas költség, sokszor a bőség zavara.

• A program a Middlesex University által akkreditált. Van valaki még felettünk, 
nem csinálhatjuk azt, amit akarunk de készen kaptunk egy bevált, elkészített 
rendszert és potenciális segítség.

• A képzés teljes mértékben a vállalati, üzleti életre koncentrál

• A program struktúrája eltér a nappalitól (ezzel a továbbiakban részletesen is 
foglalkozok)

• Az oktatás módszerek eltérnek, több gyakorlati dolog, prezentáció, otthoni és 
könyvtári munka

• A számonkérés és az osztályzási rendszer eltérő

• A program szabályozása részletekbe menő
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• A kiscsoportos foglalkoztatás következtében közvetlenebb kapcsolat a 
hallagatók és tanárok között, lehetőség nyílik folyamatos számonkérésre is

• A képzésért a hallgatók fizetnek, alacsonyabb a színvonal, gyengébb 
képességűek a hallgatók. El kell velük hitetni, hogy ki lehet bukni.

• A program "eladása" erőteljes marketinget igényel, olyan kiadványok készítését 
kívánja meg, amely nemzetközileg is érthető és vonzó

Mindezek a tényezők számos problémát jelentenek és külön külön is hosszú ideig 
lehetne beszélni róluk a következőkben azonban a képzés struktúrájával kívánok 
foglalkozni, mint ami jelenleg karunk szempontjából is talán a leglényegesebb és 
leginkább égető problémákra ad egyfajta választ

ól BA program tantárgyi struktúrájának megalkotása és a program célja

Külön is érdemes foglalkozni azokkal a körülményekkel és hatásokkal, amelyek a 
program tartalmi összeállítása során fontosnak bizonyultak. Szándékosan vagy 
premisszaként kezelve három tényezőt kellett figyelembe venni:

• A piaci, gyakorlati igényeknek megfelelően az üzleti képzés nemzetközileg 
elfogadott és ismert tárgyait kell oktatni, ami a middlesex-i akkreditáció mellett 
a nemzetközi elfogadás minimumát jelenti.

• A helyi tanári karnak képesnek kell lennie a tantárgyak oktatására és megfelelő 
tartalmi megtöltésére, "külsősök", vendégek csupán kiegészítő szerepet 
játsszanak

• A hallgatókat érdekeltté kell tenni a tanulásban, biztosítani kell a megfelelő 
minőségi ellenőrzést, el kell kerülni a "diplomagyártás" csapdáját, ami a fizetős 
programok egyik hátulütője. Csak így biztosítható a tartós fennmaradás, 
ellenkező esetben a diploma gyorsan devalválódik.

A hallgatóktól a Program befejezése után elvárható, hogy a következő 
tudásanyaggal és képességekkel rendelkezzenek:

• megfelelő tudás az üzleti diszciplínák alapjairól és képesség arra, hogy ezeket 
a fogalmakat adott üzleti szituációban is alkalmazni tudják

• képesség arra, hogy a vállalkozási környezet, a vállalati, vállalkozási funkciók 
és a vállalati működés folyamatait áttekintsék és összefüggéseiben is értsék

• olyan analitikai, tervezési és működtetési (operációs) képességek, amelyek 
konkrét üzleti szituációban alkalmazhatók

• szakértelem az oktatott tárgyak esetében és funkcionális specializáció
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• olyan tanulási tapasztalatok a három év során folyamatosan, amely bátorítja a 
személyes képességek továbbfejlesztését és a későbbiek során az üzleti 
életben is alkalmazható

Ezen tényezők figyelembe vételével került sor a konkrét tantárgyi struktúra 
megállapítására, ami számos előnnyel járt, hiszen nem egy már létező 
rendszerben kellett változásokat keresztülvinni, hanem új épületet lehetett emelni. 
Alapvetően abból indultunk ki, hogy milyen tárgyak oktatására van szükség milyen 
tartalommal és csak utána kerestük meg a megfelelő személyt, ezzel elkerültük 
azt is, hogy "rendszeridegen" tárgyak kerüljenek be pusztán az oktató személye 
miatt.

A BA program oktatási rendszerének alapvonásai

• A modulrendszer alkalmazása: szerencsésen feloldható a hallgatók "irányítása" 
a kötelező tárgyak esetében, ugyanakkor kellő választási lehetőséget is nyújt a 
hallgatóknak. Az egyes modulokra több tárgy is meghirdethető. Az első évben 
kizárólag kötelező tárgyak szerepelnek majd a második évtől kezdve 
fokozatosan növekszik a választható tárgyak köre, az utolsú félévben a négy 
tárgyból már három választható. A választható tárgyak jellemzője, hogy döntő 
mértékben az alaptárgyak ismeretére épül.

A rendszer további előnye, hogy áttekinthető a hallgatók számára, nem 
tartalmaz olyan bonyolult kapcsolódásokat, mint a kis- és nagyspecializáció a 
magyar program esetében. Lehetőség nyílik arra, hogy valaki specializálódjon 
bizonyos területekre ugyanakkor ha valaki a specializáció helyett a tantárgyak 
"szélességi" bővítését kívánja, az is megtehető.

• A kredit séma működik, amit a middlesex-i egyetemtől vettünk át: Ennek 
keretében a tárgyak egyenlő súllyal szerepelnek. A tizenöt hetes oktatás heti 
négyórás kurzusa húsz kreditpontot ér, szemeszterenként 160 kredit-pont, a 
diploma megszerzéséhez pedig 480 kredit-pont szükséges. Lehetőség van 
arra, hogy előzetes tanulményokat beszámítsunk illetve a nálunk 
résztanulmányokat végzőknek kreditet adjunk.

• Relatíve alacsony óraszám: heti húsz órában történik az oktatás, ami a törvény 
által előírt minimum. Hasonlóan a nyugat európai gyakorlathoz, a szokottnál 
nagyobb arányú az otthoni elfoglaltság, leterhelés.

• Kevés tantárgy kerül oktatásra egy -egy szemeszter során, ez viszont heti négy 
órát jelent tárgyanként. Előnye, hogy a hallgatóknak egyszerre kevesebb 
tárgyra kell koncentrálni, egyes tárgyak esetében több ismeretet lehet átadni, 
több idő jut a problémák megbeszélésére, egyéni munkára. Ahol viszont 
"összesűrítésre" kerül sor - nappalin két félév, az angol programon egy - 
kevesebb idő jut feldolgozni, "megemészteni" az anyagot.
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• Az alaptantárgyak oktatása relatíve alacsony, az üzleti gazdaságtan 
szaktantárgyaké relatíve magas óraszámban történik-, ebben az esetben eddig 
főleg a kollégák részéről mutatkozott ellenállás, hogy olyan tárgyak mint a 
matematika és a közgazdaságtan jóval kevesebb óraszámot kapott, mint az a 
nappali képzésen megszokott. Kétségtelen, hogy ebből adódóan a leadott 
anyag is kevesebb, jó lenne esetleg stabilabb alapokat építeni, azonban ezt 
bármelyik tárgy elmondhatja, hogy kevés az óraszám. Ez a probléma 
ugyanakkor feloldható azzal, hogy az egyes szak-tantárgyak esetében sor kerül 
bizonyos elméleti ismeretek oktatására is immár az adott szaktantárgy 
szempontjából, amire lehetőség nyílik a magasabb óraszám miatt.

• A számonkérés esetében is az angol model dominál: bár a tárgyak oktatói 
relatíve nagy szabadságfokkal rendelkeznek a számonkérést illetően, általában 
meghatározó az írásbeli vizsgáztatás és szóbelire csak valamilyen évközi 
számonkérés, kiselőadás, óraközi szereplés esetében kerül sor. A folyamatos 
munkát és az órai részvételt elősegítendő az órai megjelenés is beleszámít 
esetenként a jegybe illetve több kisdolgozatot íratnak vagy beszámolót 
készíttetnek a tárgy oktatói. Az írásbeliség előnye a későbbi ellenőrizhetőség 
illetve a mindenki számára azonos követelmények biztosítása. A  rendszer 
azonban lehetőséget nyújt arra, hogy ahol szóbeli képességekre van szükség, 
ott ennek fejlesztésére az év során megtörténjen.

A számonkérés másik sajátossága, hogy a vizsgaidőszak mindössze két hetes, 
ez idő alatt kell teljesíteni a hallgatóknak a záróvizsgákat. Ez a vizsga, 
összefüggésben az évközi "dolgoztatással" nem száz százalékban határozza 
meg a végső jegyet, hanem ennél kisebb súllyal, aminek az eldöntése a 
szaktanár kompetenciájába tartozik.

A számonkérés további specialitása hogy, osztályzó konferencia dönt a 
jegyekről, amelynek belső és külső szakértők a tagjai. A vizsgabiztosnak előre 
be kell mutatni a záródolgozatot. Az angol rendszer nem bízik a tanárban ezért 
építi be a külső kontrollt, így azonban biztosítható az egyes tárgyak 
követelmény-szintjeinek összhangba hozása.

• A currículumok kidolgozása már a middlesex-i akkreditációt megelőzte, ennek 
keretében formailag átvettük az angliai tantárgyi tematikákat (syllabusokat), 
azonban tartalmilag némi bővítést és átalakítást hajtottak végre az illető tárgyak 
oktatói. Az általános tantárgyi tematika tartalmazza a tárgy általános célját, 
értelmét, a remélt eredményt általános tudás és képességek tekintetében, a 
tantárgyi tematika rövid leírását, az alkalmazott oktatási módszereket 
(szeminárium, esettanulmány, előadás), az oktatott óraszámot és annak belső 
megoszlását, a számonkérés módját és a kötelező illetve ajánlott irodalmak 
jegyzékét.

A tematikák a hallgatói kézikönyvbe is bekerültek, ugyanakkor az oktatás 
kezdetekor a hallgatók egy olyan részletes tematikát kaptak kézhez, amely órai 
lebontásban tartalmazza a tárgyalt témaköröket, ezek kapcsolódását a
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tankönyv egyes fejezeteihez vagy a kötelező és ajánlott irodalomhoz, a 
dolgozatok pontos idejét, a számonkérés módját, a jegy megállapításának 
mikéntjét és az egyes részkövetelményeket is.

A hasznosítható tanulságok

A következtetések, tanulságok levonásával óvatosan kell bánni, hiszen a BABA 
program számos olyan vonással rendelkezik, ami a "normál" program esetében 
nem áll fenn (pl. angol akkreditáció) illetve a bevezetés olyan, többnyire kedvező 
körülmények között történt, ami nem ismételhető. Számos olyan elem is van, ami 
jelenlegi tantárgyi reformunkban napirenden szerepel illetve eldöntött a 
változtatás. Ez utóbbi körbe tartozik többek között a kreditrendszer bevezetése. 
Ugyanakkor már magát a BABA programot is az oktatási reform részeként kell 
értékelnünk, mint ami a kar hosszú távú stratégiájában, az európai akkreditáció 
irányába történő nyitásban kulcsszerepet játszik. Jó néhány olyan, esetleg 
aprónak tűnő tényező is van azonban, amit a közeljövőben karunkon illetve 
egyetemünkön is meg lehetne honosítani. Ezek, véleményem szerint, a 
következők

• A formalizáltság, szabályozás megteremtése: bár rendelkezünk egyetemi, kari 
szabályzatokkal, ezek sem mélysége sem szélessége nem éri el a kívánatos 
mértéket. Az egyértelmű, világos szabályozás csökkenti az egyedi, esetleg 
önkényes beavatkozások lehetőségét és tisztázza a játékszabályokat. Ide 
sorolnám a plagizálással, meg nem engedett segédeszközök használatával, a 
vizsgáztatással és az esetleges hallgatói elbocsátással kapcsolatos dolgokat.

• A tantárgyi cum'culumok kidolgozása és azoknak a diákok számára időben 
történő rendelkezésre bocsátása szintén világossá és ellenőrizhetővé tenné az 
adott tantárgy követelményeit a diákok számára és arra kényszerítené az adott 
tárgy oktatóját, hogy már előre, alaposan gondolja át a tantárgy oktatásának 
minden aspektusát a tartalomtól a számonkérésig.

• A "tiszta" üzleti gazdaságtan oktatása: mind a karunk által kínált programok 
európai elfogadottsága mind a magyar oktatási törvényekkel összhangban 
lehetőleg az üzleti gazdaságtant és nem "vegyes" közgazdaságtant és üzleti 
gazdaságtant kellene oktatni. Ezt alátámasztja a BABA iránti eddigi érdeklődés, 
a nappali hallgatók preferenciái és többek között a BKE és más nemzetközi 
tapasztalatok is. Az üzleti jellegű képzés iránti kereslet felívelőben van, a tiszta 
közgazdaságtan iránti affinitás pedig erőteljesen csökken. A magyar törvények 
és karunk hagyományi is megkövetelik azonban, hogy a hallgatók általános 
közgazdasági ismerte alapos legyen és ne pusztán "szakbarbárokat" 
képezzünk. Ezen tárgyak azonban elsősorban kiegészítő szerepet kellene, hogy 
betöltsenek. A váltáshoz tartozna az is, hogy - hasonlóan a BABA programhoz 
és más külföldi gyakorlathoz - az_alapismeretek egy részét a szaktantárgyak 
vennékát.
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• A modulrendszer alkalmazása: lehetővé teszi a kötelező és a választható 
tárgyak beépítését ugyanakkor kellően rugalmas esetleg új tantárgyak 
befogadására. Kérdéses azonban, hogy milyen tárgyak kerüljenek egy 
"kosárba" vagy modulba, amelyek egymással versenyeznek. Az utolsó két 
évben, ahol a tulajdonképpeni specializáció történik, a modulrendszer alkalmas 
lehet arra is, hogy bizonyos szakosodás megvalósuljon, hiszen a tárgyakat a 
modulokban elhelyezve a kívánatos sorrend is adott.

• Az egyes tárgyak számonkérési követelményeinek közel azonos szintre hozása: 
a BABA program csak egy példa - lehet, hogy nem is a legjobb - arra, hogy 
lehetőség van arra, hogy a különböző tárgyak követelményszintjei ne térjenek 
el túlzottan egymástól. Mindenképpen megfontolandó viszont valamilyen "külső" 
kontrol beépítése az osztályzási rendszerbe, hiszen evidenciaként kezelve a 
kreditrendszer bevezetését, az azonos kreditek nagyjából azonos hallgatói 
erőkifejtést és követelményeket kell, hogy jelentsenek.

• Az egyes tárgyak óraszáma igazodjon a nemzetközi gyakorlathoz: egy héten a 
2x(2x45) perces terhelés lenne kívánatos.

• Az oktatási óraszámot lehetőleg a minimális szinten tartani és fokozni az otthoni, 
könyvtári munka szerepét A middlesex-i vélemények szerint ma általában 
háromszor annyi otthoni munka, felkészülés szükséges egy tárgyhoz, mint a 
közvetlen óraszám. Ez nem csupán az önálló munka jelentőségét növelné, 
hanem a hallgatók folyamatos évközi terhelését is lehetővé tenné, elkerülve a 
vizsgaidőszaki csúcsterhelést és az évközi "tengést-lengést".
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M elléklet

Üzleti gazdaságtan (BA Business Administration) alapképzés struktúra

Év Szemeszt
er

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4

1 1 Kvantitatív 
módszerek 1

Pszichológia és 
Szociológia

Közgazdaságtan Nemzetközi üzleti 
gazdaságtan

2 Szervezeti
nformációs
technológia

Szervezeti
magatartás

Bevezetés a 
számvitelbe

Üzleti jog

2 1 Marketing
(bevezetés)

Emberi erőforrás 
menedzsment

Operációkutatás Opció A

2 Vállalati
pénzügyek

Operáció
menedzsment

Üzleti szimuláció Opció B

3 1 Stratégiai tervezés 
I

Projekt modul Opció C Opció C

2 Stratégiai tervezés 
II

Opció D Opció D Opció D

Opciók Modulok

A Vállalati számvitel, Rendszer analízis és tervezés, Adatszolgáltató rendszerek, 
Kollektív foglalkoztatási jog, Vállalati jog

B Fogyasztói jog, Marketing kutatás, Szellemi termék menedzsment, Vállalati 
információs rendszerek, Kvantitatív módszerek 2

C Humán erőforrás-alkalmazás, Foglalkoztatási kapcsolatok, Operációs stratégia, 
Termelékenység és minőség-menedzsment, Szolgáltatás operációs 
menedzsment, Üj termék politika, Hirdetés & promóció, Nemzetközi marketing, 
Vállalatközi marketing, Vállalati pénzügyi jelentések, Haladó menedzsment 
számvitel, Nemzetközi pénzügyek, Üzleti gazdaságtan

1 D Foglalkoztatás jog, Szervezeti & humán erőforrás fejlesztés, Munkaerő politika, 
Technikai fejlesztés menedzsment, Döntéshozatal támogató rendszerek, 
Operáció modellezés, Projekt menedzsment, Stratégiai marketing,
Disztribúciós menedzsment, Értékesítés menedzsment, Fogyasztási javak 
termék menedzselése, Alkalmazott kvantitatív módszerek a marketingben, 
Haladó vállalati pénzügyek, Adózás
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B A  (Hons) Business A d m i n i stration S t r u c t u r e

BA (lions) Business Administration Structure

Year Semester Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

1 1 Q uantitative M ethods 1 Psychology and 
Sociology

Econom ics International B usiness 
E nv ironm ent S tudies

2 Inform ation Technology 
in  O rganisations

O rganisational
B ehaviour

Introduction to  
A ccounting and  
F inance

B u s in ess  Law

2 1 Foundation  M arketing H um an R esource 
M anagem ent

O perational R esearch O p tio n  Set A

2 B usiness  Finance O perations
M anagem ent

B usiness S im ulation  
W orkshops

O p tio n  Set B

3 1 B usiness Policy & 
S trategy I

Project M odule O ption Set C O p tio n  Set C

2 B usiness  Policy & 
S trategy II

O ption Set D O ption Set D O p tio n  Set D

Option Set Module

A B usiness  A ccounting, System  A nalysis and D esign  , D atabase System s, In tellectual Property and 
D esign  M anagem ent, Collective E m ploym ent Law , Com pany L aw

B C onsum er Law, M arketing  R esearch, B usiness Inform ation System , Q uan tita tive M ethods 2 Í

C E m ployee Resourcing, Em ployee R elations, O perations Strategy, P roductiv ity  an d  Q uality 
M anagem ent, Service O perations M anagem ent, N ew  P roduct Policy, A dvertising  &  P rom otions, j 
In ternational M arketing, B usiness to B usiness, Corporate R eporting , A dvanced M anagem ent 
A ccounting , International F inance, B usiness Econom ics

D E m ploym ent Law, O rganisation &  H um an R esource D evelopm ent, M anpow er Policy , 
M anagem ent o f  Technical C hange, D ecision Support System , O perations M odelling , Project 
M anagem ent, Strategic M arketing , D istribution  M anagem ent, Sales M anagem en t, Product 
M anagem ent for C onsum er G oods, A pplied  Q M  in M arketing , A dvanced  B u s in ess  Finance, 
Taxation
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B orgu lya  Istvánná 
JPTE KTK 

Idegennyelvi Tanszék

"Gazdasági régiók" a JPTE Közgazdaságtudományi Karának idegennyelvi
specializációiban

"Régió-szakértők" képzésének lehetőségei

Ha egy pillantást vetünk Magyarországnak az Európai Unióval folytatott 
kereskedelme statisztikájára, vagyis azzal az integrációval fennálló 
áruforgalmunkra, amelynek mielőbb tagjai szeretnénk lenni, a következő kép 
rajzolódik ki: mind exportunkban, mind importunkban Németország a 
legfontosabb partnerünk (45,9%, illetve 38,6 % aránnyal), második helyen 
Ausztria áll (16,2%, 16,2 % aránnyal), azaz az Európai Unión belüli importunk 
55 %-át, exportunk 62,1 %-át bonyolítjuk német nyelvű országokkal. Jelentős a 
német nyelvű országok érdeklődése a magyarországi privatizáció iránt, illetve 
érdekeltek kirendeltségek, leányvállalatok létesítésében is.

Ez a szembeötlő túlsúly késztette az Idegennyelvi tanszék német 
csoportját arra, hogy 1991-ben elindítson egy olyan oktatási programot, amely 
leendő szakembereinket minél jobban felkészíti az ezekből a körülményekből 
eredő kihívásokra. Kérdésfeltevésünk így hangzott: m it tanítson egy 
szakmailag jó l felkészült idegennyelveket és kommunikációt oktató tanszék 
annak érdekében, hogy diplomát szerzett hallgatói minél sikeresebben 
működjenek együtt a német nyelvterülethez kötődő partner- és 
anyavállalatokkal.
Válaszunk:
• fejlessze magas szintre a német nyelvi felkészültséget,
• ismertesse meg a hallgatókat a német nyelvű országok -m int gazdasági 

régió- gazdasági kultúrájával,
• készítse fel őket az interkulturális buktatók elkerülésére.
Ebből a megfontolásból nőtt ki az a tantárgyi struktúra, amely 5 év elteltével is 
tartja magát:
• gazdasági szaknyelv (üzleti nyelv, az Európai Unió és a gazdasági 

integrációk szaknyelve, pénzügyi és bankszaknyelv)
• a német nyelvű országok kultúrája, gazdasági kultúrája
• a német nyelvű országok gazdaságpolitikája, gazdasági 

intézményrendszere
• üzleti tárgyalások német nyelven, interkulturális kommunikáció.
A választható tárgyakkal együtt a képzésre fordítható összóraszám 728 óra. 
Ezen belül a kifejezetten specializációs órák száma 408. A képzést német 
nyelven írt (50 oldalas) szakdolgozat és német nyelven tett záróvizsga 
(államvizsga) zárja.
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A képzés kedvező fogadtatásra talált a hallgatók körében is. Az első 
végzettek sorra német munkanyelvet (is) használó cégeknél helyezkedtek el: 
Opel (Szentgothárd), Délhús, Spar, stb.

A német nyelvű kezdeményezést angol nyelvű program elindítása is 
követte. A hasonló struktúrát Nagy-Britannia, a zömében angol tárgyalási 
nyelvű Skandináv államok gazdasága, gazdasági kultúrája, az eme országokra 
vonatkozó interkulturális különbségek, angol gazdasági szaknyelv, angol üzleti 
tárgyalás oktatása tölti ki.

A tanszék súlyt helyez arra is, hogy az adott országok gazdaságának 
oktatásába minél több kompetens külföldi oktatót és minél több gazdasági 
szakemebert vonjon be, akik elméleti adalékokkal, illetve gyakorlati 
nézőpontokból gazdagítják a képzést. Tapasztalatunk szerint a városban 
tevékenykedő külföldi szakemeberek szívesen tesznek eleget ilyen 
felkéréseinknek. (DDGÁZ, Creditanstalt).

Rendkívül fontosnak tarjuk, hogy minél több hallgatónk résztvehessen az 
adott gazdasági régió valamely országában részképzésen, szakmai 
gyakorlaton, minél több személyes benyomást is gyűjtsön az adott régió 
gazdaságáról, kultúrájáról.

Jelenlegi törekvésünk, hogy e képzésirányt minél mélyebb és átfogóbb 
Európa-tartalommal töltsük meg. Új, magyar nyelven oktatott tárgyak 
bevezetésén dolgozunk: a következő félévben indítjuk az európa-eszme 
történetét átfogó kurzusunkat és készül egy az európai és más kultúrákat 
egybevető kurzus tematikája is. Az előbbinek az a célja, hogy megismertessen 
azokkal a századokon át ívelő eszmékkel és elképzelésekkel, amelyek 
valamilyen (vallási, nagyhatalmi, politikai, gazdasági) alapról kiindulva 
egységként fogták fel, vagy egységgé szerették volna formálni Európát. A 
második tárgy pedig indentitásunk és a másság megértéséhez visz közelebb.

Az egyes európai gazdasági régiókra, illetve Európára
koncentrálásunknak az a célja, hogy az adott országok kultúrájában és 
gazdaságában minél otthonosabban tájékozódjanak és boldoguljanak 
szakembereink. Felismerjék, megértsék, és elfogaják a különbözőségeket, 
minél eredményesebben tudjanak kommunikálni, minél kevesebb zökkenővel 
tudják kezelni vezetés, a humán erőforrás mendzsment problémáit, minél 
jobban tudják kihasználni az adottságokat a kölcsönös előnyök érdekében.
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"If the unification process in Europe 
had to be started all over again,
1 1would do it through 
education and culture"
(and not through economy...)

Péter Dobay
Jean Monnet JPTE KTK Department of

Business Informatics

Cross - Cultural Problems in Student Exchange Programs 
- Does Eastern Europe have to learn more?

Dozens o f business students travel abroad year by year from JPU Faculty o f 
Business. Some o f them are experienced - others have sm aller o r bigger 
problems with working in a strange culture. In TEMPUS 1255 (followed by JEN  
2255) and in MJEP 2255 we have experienced some o f the possible problems 
- the article describes the background and offer partial solutions aiming better 
performance abroad in the future.

Preface

We all go to see the same movie films. We listen to same soap-operas and 
ads in TV, wear same fashioned jackets, shoes. We all use overhead slides. 
We talk to each other using this common but lousy kitchen-English interface. 
Eastern Europe is a mixture of cultures and subcultures. W e all know that all 
Europe has lived the Reanissance period, the Reformation, the Baroque 
period, Romanticism and the Age of Enlightenment - in arts, in education, in 
family and social life, together. Does it mean, we are of one culture?
All of us can tell jokes, anecdotes, cases illustrating the influence of cultural 
differences in exchange programs. Students write very different CVs, they 
speak to officials, to faculty, to their roommates on a different way.
Yes, students CROSS borders. Yes, they come from and they enter to different 
CULTURES. And to solve their everyday problems they use
COMMUNICATION, as a basic tool. This is a complete, compact process and 
we, as faculty and advisors of these groups have to talk about the problem of 
the effectivity o ftha t process.

We all know, "study abroad" begins long before students leave their own 
shores. The very moment when "my dear Pete", or "little Kate" are no more 
beloved kids but Peter and Kathleen in the kindergarten, they start 
experiencing "cultural frontiers": they are in a foreign territory.
They start learning friends and enemies, learning new habits, facing maybe 
danger. Some of us are experiencing these processes as a challenging, 
exciting, delightful adventure. Others suffer, they go on crying and escape 
home, if they can. Some sources say about 20% of American businessmen 
return from abroad within a year because of adaptation problems. Let us start 
and investigate: are we doing it better or not?

One would say: we, as "international advisers", are not running a business 
abroad. Yes, this is true, that comparing to USD 150,000 to 250,000, which is
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spent normally for an American manager to go abroad, it is far less we spend 
for students, but maybe we had to compare our responsibility for young ones 
as another argument. Turning to the case of Eastern European students we 
have to check the sum, which we spend for a student semester abroad 
program. Normally in TEMPUS we give 5 x 700 ECUs to the student and pay 
5x100 for the institute as an overhead cost. This is four times more than an 
average Eastern wage which is around 150-200 ECU per month in Hungary. 
As a consequence, students, who can not go abroad being not selected for 
travel, and, sometimes even university faculty simply say: "You, advisors, 
have to select and prepare them very cautiously, simply because they 
cost us too much to make mistakes, or to be failed abroad" - in any 
meaning. This is the pure argument behind article.

We, Magyars, can call ourselves "Eastern" only in geographical meaning, but 
Eastern countries all differ in basic cultural attitudes, some of us are forming 
larger cultural blocks based on religion or origin going back to thousands of 
years - and there are dozens of smaller groups, nationalities, like "Hungarian 
Germans" presenting their cultural identity day by day. These states were 
mainly parts of former larger empires, like the Habsburg-empire with more than 
20 nationalities, or even the Turkish Empire in the middle ages. W hen we talk 
culture, we should never talk a culture of a state: we always talk only a culture 
of a group, which the student in question has been a member for a longer time 
- nothing else.
Communication should serve as a toolbox in cross-cultural problems: our 
students have to use verbal or written communication tools effectively to fulfill 
our requirements, that is, succesful studying abroad in another cultural 
environment. Does it happen easily? No, this is not easy. On one side the 
media reports us every day, that we have only one planet and we listen to what 
happens to people in countries far from our dining room. But on the other hand 
when a foreign refugee family moves into the next door all of us experiences 
that cultures make a difference between people.

AI Culture, community, personality, communication

Let us start with some definitions of terms we always use.

Culture
History, habits, language, community ideas, feelings, common structure of 
objectives, - or simply the number of PC-s or television sets, the GDP per 
capita in US dollars, the knowledge of foreign languages - or all of these? Can 
we talk about "higher" and "lower" culture, "good" and "worse", or "rich" and 
"poor" culture? These are not quantitative measures. Only feelings, 
experiences, opinions, and they are always in relation to our actual sets of 
objectives, to our working environment.
For this simple word "culture" more than one hundred definitions have been 
suggested. Some researchers say everything man-made is culture. Others say 
culture is only a set of symbolic systems. Some directly offer "culture is 
communication, and vice versa".
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Normally people understand "culture" what they know, what they believe on the 
world, how they code and decode the messages of social environment around 
them, the systems of knowledge. Members in a cultural group are frequently 
called actors: these actors behave similarly, they follow common rules, and, 
therefore, they make their communication flow more rich and effective.
An important other term is subculture: we use it when we can make a clear 
cultural difference within the borders of a larger cultural group - this is what we 
often experience when meeting students coming from larger countries.

Community
We are all members of groups either because we born into them, or, because 
we simply join them voluntarily. Groups we are born into include, but are not 
limited to, racial and ethnic groups, families, age groups, and gender groups. 
Groups we join include service groups (like an association, a sportclub), 
occupational - professional groups (like Chartered Accountant Ass.), religious 
groups, maybe ideological groups - political parties, for example. These 
communities expect certain behaviors (norms and rules) and have shared 
values - that is, they have an impact, for example, on how we communicate 
with others.
The culture of a definite community gives a "value added" to simple 
communication techniques, makes them much more effective: faster, more 
simple, etc. The reason: the added information of the contextus, the milieu of 
the "transmitter" and the "receiver". We can benefit from this fact if we have 
preliminary knowledge and can recognize signs of membership.

Personality
Our membership in social groups influences the way we see ourselves: that is, 
our social and personal identity.The problem of personality is the answer for 
the question: "Who Am I"?" Our social identities are based on our social 
experiences and can be derived from our membership in our social groups. 
Our personal identities are based on our unique individual experiences. When 
we communicate with others, say: strangers, we make predictions using the 
filter of our personality - we normally try to judge the position role of a person. 
We know our position and have to relate this to the stranger's, and, we expect 
him/her to behave as that guessed position dictates. To understand these 
interpersonal relationships, to learn the technology of empathy are crucial 
when we move across cultural borders.

Communication
In theory we simply say: communication is a process between a transmitter 
and a receiver, in order to mobilize information. Communication therefore 
needs a channel between these partners, let it be anything: live speech 
using the air, radiowaves or Internet - it does not make main differences.
There are some basic assumptions on communication flows:
1. Communication is always a symbolic activity: we use languages, signs, body 

language messages, clothes, a flower. The system of symbols used for 
communication is a characteristics of a special subculture.

EA IE 1996, Budapest, SA FSA Track
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2. Communication always needs encoding and decoding messages. Look 
above: how could we use symbolic systems without coding processes? 
Information can be originated in any form: the receiver waits our signs in a 
unified code system.

3. Communication is transactional: something "happens" to the transmitter, he 
starts encoding a message and the receiver will "change" its status when 
decoding the message. The meaning of the message will probably not be 
the same we have sent out. The process itself can generate noise and the 
transmitter can use a "filter".

4. Communication can take place at various levels of awareness: we 
communicate a lot on a very low level: lift up our elbows, put a grimace, or 
simple turn away - we have learnt these messages unconsciously, and spare 
ample time with using them! For this specific reason we have to be much 
more aware of how we communicate with strangers: we have to warn 
students not to behave the same way when arriving abroad - be more 
aware of your communication.

5. Both partners use predictions about the outcome of a communication 
process: the more they are aware of what they do, they will make predictions 
about the partner culture and communication attitude, and, of course, the 
expected content of the message. A black African rebel in a tribe war can 
not be stopped by a young blonde-hair American nun wearing sunglasses: 
predictions are too deep.

6. One do not have to "intend" communication. Either you directly 
"communicate", or you "stop communicating" - these are all messages, that 
is, they give informaton to partners. Say, a student - being absolutely polite 
otherwise - put his legs accross when negotiating in an office in an arabic 
country. This is not a communication action in the West: but to put showing 
your shoes to the face of somebody is a communicative action - let it happen 
even without any intention.

A message always have a "content" level, and a "relationship" level. We all 
experience this in classroom, and this is a basic problem for foreign students 
with poor language knowledge. They send messages rich of information, but 
the way they do is formally very poor, the encoding is of low quality. Cultures 
are different in these two levels: all we know e.g.Italians prefer verbal coding 
for content level and have a high body-language level to express their 
relation to the partner and the content.

8. The structure we build in communication depends mainly on partners. There 
is a great impose on structure how we "send out" messages on a sequence 
of events. As an example, this is easy to study how different people start 
talking on the same important event. The sequence, the punctuation, leaving 
or adding some parts to the message - this is highly influenced by our 
cultural awareness.

Culture of an education system is structured as a result of social, historical, 
demographic, or even political factors. The consequence: your know ledge  
is structured, too: the way you arrange facts of the world, the quantity of 
different parts of knowledge you keep in mind, etc.

When communicating to others we always switch between encoding and
decoding messages. This interactive process is influenced by conceptual
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filters, which we can categorize into cultural, sociocultural, psychocultural, and .. 
environmental factors (Exhibit 1.)

A/ Cultural influences on the messaging process contain the basic factors 
which makes differences between cultures. Is the cultura A basicly individual 
or collective type? Are you responsible for your life (US) or God rules your 
life totally (maybe in islamic countries). W hat are the norms towards gender, 
towards property, ethics, religion, to rich and poor, to youngs and olders, and 
to any other values?

B/ Sociocultural influence means something different: this is they way we 
behave as member of a society. If we are members in a social group, if we 
have strong self-conceptions, if we have certain expectations and, last, if we 
have our own definition for interpersonal relationships (friendship, 
partnership, or: to be a lover) - these all influence our messages to 
"strangers". Normally we expect a role-behavior from a person, who 
seemeingly belongs to a special social group: we behave different to an 
entrance clerk, to an international advisor, to a security officer and the dean 
of the faculty.

C/ Psychocultural influences mean people normally have a stabile psycho: 
they build their own, inner stereotypes and attitudes towards other cultural 
groups. Now if you are a person with "strong psycho", you use your own 
psychological processes with strangers, others may or may not accept these 
messages.

D/ Last: environmental influence contains geopraphical location, the climate, 
the clothes we wear, the architectural settings we live in, the relations to light 
and darkness, to small and large spaces, the relation to the nature, and, of 
course, the language we have learnt from our dear mother. A student 
arriving from an overcivilized environment feels minimum unconfortable 
visiting a bathroom or an open market or a restaurant-named place just on 
the sidewalk. Or, more simple examples: the intimate-personal-social
distance problem, or even the place and a role of a dining table in a house, 
etc.

To understand problems in the communication flow  is very important: this is 
the key factor in process of learning a new culture. Both partners and even the 
channel can cause serious troubles, if transmitting imperfect information, if the 
message is full of redundancy, if the receiver is unable to decode the message, 
if he uses bad filters, or understands not-existing parts in the message, or, 
simply, if the channel noise level is extremely high, etc.

Let us look at now the process: the cross-cultural adaptation.

What happens, when a student arrives to visit a foreign culture for longer time? 
He has to adapt himself to the new, maybe unfriendly environment, he has to 
lose some parts of his original culture - this is a key to survive, or a key to more 
effective communication. Sociologists use three terms for this process (see 
Exhibit 2.).
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The first is enculturation. This is conditioning and programming in the basic 
social processes of communication, including decoding patterns and 
encoding messages: that is, the use of verbal and nonverbal language - 
"learning into" a culture. The result is a member of a cultural group, who can 
communicate more efficiently with group members, than with others, the 
"strangers".
When somebody, well-socialised into a cultural milieu moves to a new and 
maybe unfamiliar culture, then he is faced to another process: this is re
socialisation, or acculturation. A stranger gradually detect new patterns of 
thinking and behavior: the aim is to adapt himself to the hosting culture.
In this process the individual normally "unlearns" elements of his original 
culture. He becomes to give routine new responses to situations which he 
responded differently before. In an extreme case he practically loses all main 
elements of the former culture and becomes to be a "full-time" member in 
another. The process of "unlearning" of the original culture may be called 
deculturation.
What is the role of communication then? Communication can be the toolbox 
for the entire adaptation process. Verbal on nonverbal, personal or 
interpersonal - communication gives patterns, it helps to identify symbols, 
activities of the hosting culture, and makes necessary adaptation process first 
available, then more effective.
Adaptation occurs in and through communication. Just as natives acquire their 
patterns through interaction with their significant others, so do strangers 
acquire the host cultural patterns and develop relationships with the new 
cultural reality through communication.
Exhibit 3. shows the process of adaptation.

When thinking on the case of Eastern societies one could try to build taxonomy 
of nations, countries, universities, or even smaller groups, students probably 
belong to - just to make advisory work easier. Business sociology makes a 
difference between firms with definite culture (see Exhibit 4.): one might think it 
over, whether students, coming from different cultures or subcultures, could be 
classified on that way for better understanding?

B/ Eastern students abroad: - who are they?

1/ Who are these Eastern barbarians? Yes, Hungarian tribes came to this 
territory with a certain culture in the 9th century. They were warriors, they 
owned skills to invade other tribes, to rob cities. But please, do not forget, all 
nations were doing the same at that time: franks, vikings, saxons, normanns, 
etc. Later some formed a Christian state and followed rules of the Church: they 
simply used the know-how from the Roman or Bizantian Empires. Now all of 
these countries say they follow a modern, democratic way of state 
organisation, a multi-party parlamentary system, a free market economy, they 
are taking care of human rights, members of the UN, etc etc etc.. The problem 
of a student advisor is normally not the use of these well-known words - but 
facts, which are behind them. Governments and parties are changing very fast, 
economies are in deep crisis, social inequlities are high, some countries are in
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a civil war or are very close to it - nothing general, nothing uniform, nothing 
simple to understand.

2/ Some of our Western friends are inclined to start Eastern "exchange era" at 
1989 or 1990. But, please, do not forget, that these Eastern higher educational 
institutes have had a widespreading activity in student exchange fo r decades 
or, even hundreds before that date. There were many Hungarian students 
enrolled even in the 15th -17th centuries in Leuven, in Gottingen, in Padova, in 
Heidelberg, in Cracow or in Utrecht, forming college communities. Return of 
these students (like the diplomat, a chanchellor and a poet of his time, Janus 
Pannonius, coming from Padova, who later gave his name to my University), 
has had a great impact on medieval Hungary. Travelling to foreign universities 
has been a must for a certain group of these societies for centuries: noble 
families sent kids, churches sent talented poor students.

3 /Apart from these old things we do not have to forget the 45 years of socialist 
ideas.
Cultural attitudes, system of values all have had great impact both from 
ideological and other sources. The Iron Wall ideology has tried to strenghten 
more industrializing after the Second World War: millions of families have left 
small villages and learnt industrial profession, and, of course, "urban culture" of 
these years. Many small communities simply disappeared: churches, volunteer 
non-profit organisations - of course, first of all, those with ideological or political 
background. Others emerged: some branches of traditional culture like 
dancing, like music, visiting a theatre, books - these became part of a 
suggested "socialist mass culture".
An integrant part of the socialist ideology was to build a somehow uniform, 
"international socialist community" in this region. Student exchange programs 
of this time were mainly filled with ideology: training programs were followed 
by organized "meeting friends" parties, "cultural programs", visiting factories, 
offices, national monuments, moreover, meeting national heroes of 
revolutionary times.etc. Leaders simply wanted to build strong feeelings in 
students, like:

• be community-oriented ("collective attitude") instead of a "western 
individual": the family is not so important, than your working- or even 
party-community

• be "international" ("nationalism has caused two world wars") 
practically, do no t use  words, clothes, do not sing songs which should 
show your origin - forget your self-identity as a "Hungarian" - have an 
international, "socialist-identity"!

• be future- and industry-oriented, forget the mainly agricultural history 
of the country: old (religous!) values, ethic are not valid any more .

Now we say: we have to build a positive and strong self-image of a student's 
own culture: to feel, yes, I am a Hungarian, with this and that characterictics - 
and I will communicate on that basis - not on a learnt German, or American 
one.
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Summarizing the state of these societies, looking for cultural and political 
background of students, we should learn the followings:

a/ These societies have long lasting cultural identity, but turbulent social 
identity. "Privat economy", "market economy", "social market economy" has 
given these societies what they accept very hard: instability in institutes, 
deep economical crisis, lost social network, unemployment, high crime 
rates, corruption, nepotism, rocketing inflation, high interest rates, closed 
factories, collapsing agriculture, lack of moral and ethic in business - please, 
try to make a difference between the media on surface and realities, 

b/ Entrepreneurship, individualism, commercial culture and mass consuming: 
these are the imported ad easily-learnt ideas for the young generation - in 

strict opposition with many former values. 
cl The living standards are much lower then those in Western countries.1 

Infrastructure in many territories is on lower level too, of course, there are 
exceptions, like communication. Prices with opened economies have 
rocketed to Western standards in energy sector and main consuming 
fields, but wages are far from those at the West. A Hungarian worker can 
drive his car for 13 kms from a 1 hour wage, a French for 155, a Suiss for 
322. 32% of Hungarian families live in the minimum level, practically all 
people have 2-3 jobs to support family. Living on equal terms? Decide 
yourself.

d/ In these Easter countries people have been voting for many years for an 
idea and they thought their single vote will never change anything. Now they 
believe "I have to go, my word is importanf'.They speak open in TV, in radio, 
in mass media, no doubt

e/ The world is opened. Satellite TV, mobil phones, books, movies, products, 
fashion, passport: we measure with equal terms on these fields.

Let us turn now to this "m odem  Eastern cu ltu ra l exchange" problem. These 
Eastern countries were closed for decades in a meaning that they had simply 
limited access to the so-called Western culture. The Iron Wall of cultural 
exchange has fallen down much more before the real borders: cultural invasion 
has come by movies, books, radio, television and satellite TV

From the late sixties first more and more staff, faculty members, then slowly 
postgraduate students have started East-West academic cooperation. In 
particular, figures show the rapidly growing numbers in Poland and Hungary in 
the 1980s. The European Commission has opened the way of exchange 
programs and larger projects in R&D and education with establishing the 
PHARE Programme. As part of this programme, TEMPUS gives the 
opportunity to thousands of students and hundreds of faculty to visit western 
institutes every year from the ten eligible countries. From 1990 to 1993 more 
than 750 Joint European Projects were financed, including more, than 1,800 
institutions. (Comparing these figures to the EU inside-exchange rate: In the 1

1 One can simply check TEMPUS Guidelines for foreign advisors about average wages in academic field in 
these countries: from 50 ECUs in Ukraine to 500 in Slovenia.
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period of 1987-1993, in ERASMUS, more than 200,000 students and 15.000 
faculty have been exchanged. This took place in the framework of 2.200 Joint 
Study Programmes, in which 14.000 departments of 1,300 institutions work 
together. In the years 1993-94 almost 48,000 students have been exchanged 
and more than 8,000 lecturers have partiocipated in staff mobility programmes: 
rapid growth! 2)

The opening up of Central and Eastern Europe has had very large impact on 
higher education cooperation. But, at the same time, we have to understand, 
that the last five years show a complete change and turbulence in values, in 
attitudes, in motivation in these cultures. Young ones look at fathers' society as 
a complete failure, a disaster, collection of lies, betrayal, false ideas: then, 
looking for new ideas, they easily find elements of commercial cultural invasion 
from the West.

If lloking at Exhibit 2., two questions can be put:

A/ Where are these students in this acculturation-adaptation process?
B/ Where (and how) do we want them to arrive at?

Practically there is no reason to "leave forever" the country any more,3 and 
those, who travel for a study abroad period are normally sure about returning to 
the original culture.
Practical questions raised to foreign advisors in these Eastern countries then 
are the followings:

A/1. Do our students know enough about the targeted hosting 
culture? Can they survive and come home with success?

A/2. Do they know technologies, methodologies, which could 
help the learning or adaptation process?

and:
B/1.: Is our culture to lose, should we intend to "deculturate" the 
students?

Do we have to start, follow o r finish training at home?
Can this process be fulfilled voluntarily by the individual only - 
or should it be compulsory, fo r example?

B/2.: Training, lecturing, experiencing - o r doing nothing is 
effective fo r proper cross-cultural adaptation?

2 source: Hans de Wit: Education and Globalization in Europe, in: The Frontiers
3 There are exceptions, of course: poor living conditions or civil war influence the number of emmigrants
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First: our students in many meanings were not "compatible" to western cultural 
standards if one deals with everyday life. They could not use banking services, 
travel possibilities, they were weak in languages and could not make 
differences between brand names, everyday products of a consuming, 
thriftless, wealthy society. This time is over - I am concinced we can not teach 
them anything more. Which makes an inevitable difference is the problem of 
huge differences in economic capabilities of these societies. World economy is 
rather complicated: there are nations who gain, others always lose.

Second: adaptation technologies have to be trained, practiced and taught. I 
would not be brave enough to list Hungarian universities having a Study 
Abroad Advisor, as a professional, experienced official on a payroll list.

Look at the four concentric circles which build the cultural world o f a person. 
What can we train or teach before going abroad?
A general culture can be taught by books, films, by giving data, writing 
books on "How to survive in Denmark", or: "Who are these Germans" etc. 
Sociocultural knowledge is a bit harder. We have to ta lk about the 
university life, student life, sport and entertainment habits and customs of the 
closer society, community the students will meet. Do we know enough of it? 
Have student advisors ever spent a week abroad living in the target 
environment?
In my opinion we can never prepare students to know more about the 
psychocultural parameters of those whom they will meet in their study 
abroad period. One can easily say that a student who have experienced and 
successfully survived a 4 weeks period will probably better survive a 
semester, than those who have never left their family before for more than a 
weekend. Now what we can do is only to simulate foreign circumstances, 
that is, invite foreigners, let them meet with our clients in real situations, 
force them to communicate. Let them meet strangers with strong and weak 
psycho, with strong feelings for and against different phenomena of our 
world. International tourism helps a lot, we just hope that it does not make 
any negative effect to our wouldbe travellers.
Strict environmental parameters seem the easiest to be trained. What will 
the weather be like, how will those people behave with girls, what clothes 
they wear, which things are prohibited on streets and in a movie.
We shall always use an intermediate language: this is a huge drawback in 
cultural adaptation. Let it be easier in Denmark, when the lecturing language 
is English, or, natural in Germany, where they are taught in a mother 
language: these Eastern countries have to adapt effective language teaching 
techniques - any techniques, but effective, as soon, as they can - there are 
really good projects everywhere to ruin this barrier..

Third: Students are different. One leaves with a large baggage with her 
toothpaste, perfume, blanket and home food: others go with a passport and a 
toothbrush. All "cultural adaptation technologies", "better communication" or 
anything else can be transferred only voluntarily - as an offer, a service. We 
have to offer it at home: at basic level, language, maps, short history, meetings
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with former visitors, invited guests, films, etc. We have to ask partners to 
organize short introductory weeks - but as I see now, these should not differ 
from what you normally organize for students coming from another EU country.

The case, the situation CCC problem Your solution? Here, 
There?

Arriving to the foreign country Special terms, signs, mass 
traffic. Travel problems. 
Border patrol.Visa. Money. 
Lost security.

Reading the first newspaper 99% unrelevant news. 
Misunderstanding. Slang.

Meeting students If not interested in me: why? 
If yes: why? Family 
background. Socio-cultural 
background differences. 
Financial differences. 
Personal identity.

Meeting faculty Am 1 a problem for faculty? 
Interpersonal cultural 
differences. Language. Lack 
of faculty time.

Meeting offices Special terms. Health 
insurance. Difference in 
office culture. Legislation 
problems.

Meeting people Slang. Body language. 
"Environmental influences" of 
culture.

Meeting cultural actions Being a stranger. For "open 
personalities": good feelings, 
enjoying. For "closed": good 
for nothing.

Meeting a foreign cultural 
group

Strong identity relatiuons. 
Misunderstandings. The "Zoo 
animal" feeling.

Being alone Being lost of foreign culture- 
messenger facilities: TV, 
radio, strange newspapers, 
ads, etc. Home-sickness. 
Letters from home: either 
good or bad. Problems at 
home at family level. 
Problems at country level. 
Financial problems.
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What i feel a real problem is the case of failure: communication or cultural 
problems "in-between". What happens, if a student - having strong or weak 
personal identity, explicit or hidden cultural problems - is simply unable or 
does not show willingness for adaptation?
Sitting in a foreign dorm, listening happy strangers singing outside your room, 
desiring home food or word of mam' - these are against effectice study abroad. 
How can a home advisor get information about, how can he plan a help action, 
how can he manage it? As more students can travel, these will be the real 
problems for the nearby future for Eastern advisors.

When do students face to CCC cases? Let's make a list - and everybody can 
fill in boxes with experiences, solutions, failures.

Modern telecommunication helps a lot. My last experiences with continuous 
email contact to home faculty, friends and even family, which is available in 
Eastern countries, were really very good. Mobile phone will not do the same: 
use is more expensive now for our students.
I shall never forget the happy faces of Danish students after two weeks when 
they recognised the W WW  possibilities and could read their daily papers in a 
Hungarian computer lab. The same happened to my students this year 
everywhere in the world: maybe the Internet partly solves some adaptational 
problems.

Conluding shortly from these examples we could try to answer questions raised 
before.

First:
We have to be clear with objectives. We send Eastern students to West to 
learn technologies, social organizations, the structure of a society which works 
with large efficiency. We have to believe this is true - that is, we have aims on 
higher level than just sending students abroad to taste different food and beer.

These states are small countries, students are coming from small subcultures. 
Some data say that 96% of all native born citizens of the US have never even 
had a passport! This truly shows that in the United States, many natives enjoy 
and learn the cultures of other lands through their local ethnic communities, 
rather than actually experiencing foreign lands first-hand. Culture truly comes 
to them, instead of vice versa.
Eastern students - except from small cases - have to cross borders to learn, to 
taste, to experience other cultures.

Second:
"Training" or "conditioning" for a strange culture can not be achieved with 100 
percent security. Societies and cultures show endless variations of 
personalities, group subculture behavior and overall attitudes: we just try to 
reduce risks of failure of a traveller.
Please, think on cost/efficiency curves from your early business studies: we 
invest to a training process to achieve a certain degree of probability, that
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the student can survive the action and will come back with acceptab le  resu lt - 
nothing else.
To achieve a maximal "deculturation" is needed for an agent only, when 
leaving for a hostile country, to meet dangerous enemies. But, do not forget: 
what happened a hundred years ago when a student from a far small mining 
community in Wales went to a "real" English college?

And: young ones of our times love and seek challenge - that is, what they leam 
from movies and books. Why should we give them ready made deep frozen 
food of foreign cultures? They buy a ticket and travel. Maybe we should keep 
ourselves to feel we are mothers and fathers on every weekend. They expect 
and accept cultural differences and challenges.

As a closing summary, I show two extreme models, as possible scenarios for a 
student advisor:

MODEL A I "W E ARE ONE PLANET: MANY VOICES, ONE W O R LD" says:

Higher education students are getting to be more and more sim ilar in cultural 
background. Same music, same clothes, same brands in drinks, same films, 
books (books...?), heroes, idols, same foreign languages in school, same 
advertisement on cable TV, worldwide access of information via Internet. 
McLuhan called it a "Global Village": does it really happen to us, to be all 
similar? This "uniform new world" of young ones is before the doors.
S igns o f th is  m odel: look around on any international campuses, listen to any 
"chatting" community on the Internet, check the weekly movie program in 
Hungary, in Croatia, in Germany or in Ireland, joint ventures and international 
brands investments in Eastern countries.
Positive sym ptom s:

easy travel, easy communication on the lower levels, easy assimilation, 
effective joint work in international business projects, in international 
organisations.
Negative sym ptom s:
Loss of traditional cultural identity. Loss of cultural values, like songs, clothing, 
family life, etc. Loss of the beautiful diversity of mankind.

MODEL B/ "BAC K TO OUR ROOTS: Seek w ho we are" says:

Away with uniform, unisex consuming, worldwide brand names, stupid 
intermediate languages,
uniform music and food and drinks and films and... Let us be ourselves again, 
get back to roots, cultures, clothes, food, language, celebrations, symbols, 
ideals, whole way of life ...
S igns o f th is  model:

- african, islamic or any other clothing, music, food, behaviour, family life,
practicing religion, subcultural groups;

- introducing small or national / original languages back to schools and
social life: like gaelic, ukrainen, etc.
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Positive sym ptom s:
Survive of smaller subcultures, the cultural heritage of smaller groups.
A possibility for development of these subcultures - not to be only items 
is a dead museum environment. Cultural values added to "world culture", 
to"large cultures" with everyday impact. Helping people to build personal 
and socio-cultural identity.

Negative sym ptom s:
Over-emphasizing ideas, behavior, showing supremacy. Deviant 
subcultures can use mass media to disseminate bad messages which 
were local before.

Do these models exist? Possibly yes. Can we use them to categorize students, 
to build our advising strategy? I'd be happpy to learn opinions.

Sum m ary
Under cherry trees 

there are 
no strangers 

(Issa )

Proud newborn states and kings in Western Europe started to invade the 
barbarian Eastern empires in the 11th - 12th centuries and called fo r a crusade 
many times. But these "barbarian" states in Middle or Far East had been well 
organised, centralised organisations, with post service, with taxation system, 
sometimes with universities, libraries, researchers, written science going back 
to hundreds of years - how sorry it is, under another religion. To speak brutal 
and simply: the history of mankind can be called a history of fighting cultures...

We simply have to understand: cu ltu re  is  power. Power against strangers, 
power to keep and defend a community and power to work effectively within a 
community. One can use this power against "strangers", others learn other 
cultures to use this power to solve inter-cultural communication problems to be 
more effective in a common case.

Eastern Europe is not an uncharted land. Cultures in Hungary, in Bulgaria, in 
former Yugoslavia, everywhere in this region go back to thousands of years. 
When students cross a frontier, they meet PEOPLE, not little green monsters 
from the deep space.

"The fron tie rs  are n o t East o r  West, North o r  South; 
b u t w herever a person fron ts  a fac t."4

I am convinced: all we have to show to these young ones are the FACTS of the 
world: "When we do this, they do that." Of course, when you do not have 
anything else to solve a CCC problem, when you have tried all w ise advises 
from hundreds of "intercultural" books, try the most effective, human solution: 
le t o u r w ords sm ile.

4 H.D.Thoreau, in. The Frontiers, Interdisciplinary Journal of Study Anroad, Boston University, Fall, 1995
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What we do now, foreign advisors, is something like lion-tamers: keeping back 
representatives of different cultures to hurt or beat each other. Our duty is to 
train young ones of Europa to understand and to bear strangers when coming 
from or entering to another culture: these messengers, call them a student, 
later a businessman, or even a diplomat - have to be really effective in cross- 
cultural communication, for our peaceful future and safety.
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P H A R E  T E M P U S Jo in t European Project N o. 94 /2255

Janus Pannonius University, Faculty o f  Business and Economics, Pécs, Hungaiy 
Department o f Business Informatics

I n v i t a t i o n  

Seminar on

"Korszerű gazdasági tantervek: 
az informatikai ismeretek szerepe" 

Modern Business Curriculum: 
Role of Business Informatics

Date: 28/29 September, 1995

Venue: Zalaegerszeg, College o f Finance and Accounting

Participants: lecturers from
HandeUtojsskole Aarhus, Denmark
University College Galway, Ireland
Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete
JPTE Pollack Mihály Főiskolai Kara
JPTE Faculty o f  Business, Pécs

Preliminary program

Thursday, 28th Sept:

7.00 departure from Pécs
10.00 Opening:

Aims and objectives o f the TEMPUS JEP 2255 and JEN 2255.
10.30 Structure o f the Business School Zalaegerszeg

Diplom courses. Main problems o f the curriculum. Plans for the luture 
Role o f informatics in the curriculum

11.30 Coffee break

11.45 Business courses in the Pollack Mihály Technical College 
Role o f informatics in business curriculum 
Special diplom courses on informatics 
Discussion

13.00 Lunh break



14.30 Structure o f UCG Business School (Galway). Diplom courses.
Main methods, specialities, carreer streams, etc.

15.00 Short lectures o f JPTE faculty: new courses, results, methods in 
business cuniculum (economics, social work, informatics, statistics, etc.) 
Discussion

19.30 Dinner 

Friday, 29th September

9.00 Teaching CASE methods to business students at UCG, Galway 
(Computer Aided System Engineering)
Discussion

10.00 Structure o f Handelhojskole Aarhus. Business curriculum.
Main courses, diplom courses, etc.
Finance in the curriculum 
Discussion 

10.45 Coffee break
11.00 Round-table discussion:

Role o f  practicum, practical placement, enterprise cooperation 
in business curriculum.

12.30 Closing: planned program for the next seminar held in April, 1996.

13.00 Lunch 
Departure to Pécs

Please, carry your curriculum, course outline, some tests, a textook, or any other material 
decided to be useful for discussion. Projector and PC-s are available.

Should you have any questions about the program please call Zsuzsanna Vitai at 
phone 36 - 72 - 211 - 433, fax 36 - 72 - 233-129 or vitai@KTK.JPTE.HU

P H A R  E TEMPUS Joint European Project No. 94/2255

mailto:vitai@KTK.JPTE.HU


PovI Erik Rostgaard Andersen 
Department of Information Science 

The Aarhus School of Business

‘MODERN BUSINESS CURRICULUM:
ROLE OF BUSINESS INFORMATICS’ IN ZALAEGERSZEG

28/29 SEPTEMBER 1995.

Outline for the presentation :
• Presentation of the master programme in business informatics at the 

Aarhus School of Business
• Presentation of a survey made as a part of my ph.d. work

The structure of the master programme in business informatics at 
the Aarhus School of Business

Programme struture:

1 semester 2 semester 3 semester 4 semester
Databases Business

Informatics
Seminar Master thesis

Production 
Systems and 
Cost Structures

Advanced
Systems
Development

Elective Courses

Social Science
Research
Methods

Computer 
Architecture and 
Operation 
Systems
Project Cost 
Control

Presentation o f a survey done as a part o f my ph.d. work

The aim of the ph.d. thesis is :
To develop methods for use in curriculum planning within the field of 

informatics at Business Schools. And in addition: Through the use of the 
method/methods developed to identify one or more specific qualification- 
profiles for the business-informatics economist.

A survey has been carried out among 189 potential employers of 
business-informatics economists concerning the sort of qualifications that are
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needed. The aim of this survey has been to identify one or more qualification- 
profiles for business-informatics economists.

Conclusions from the survey

The need for business-informatics economists
There is a real need for business-informatics economists! He/she must

- be able to "read and understand" the organization,
- and act as a "link" between users and computer personnel both as 
a supportive function and as project leader/participant in connection 
with the development and implementation of IT applications.

While industries do not differ in their willingness to use business- 
informatics economists, there are significant differences between large and 
small firms. Large firms are much more inclined to employ a business- 
informatics economist than small firms.

Important qualifications fora business-informatics economist:
Among a list of 36 different qualifications the following 3 were given the 

highest order of priority by the respondents:
• Must be able to cooperate with people from other departments.
• Must be good at analysing, defining, and drawing up proposals for the 

solution of problems.
• Must be able to express him/herself both orally and in writing.
The following qualifications, though important, were given a second order 

of priority:
• Must be able to achieve a wide degree of support for 

proposed solutions.
• Must be able to motivate.
• Must be able to explain the consequences (economical, 

organizational, business) of the introduction of computer-based 
applications.

• Must have extensive knowledge of financial management - i.e. 
must be able to prepare and understand different kinds of 
budgets (turnover, liquidity, etc.), and to use different economic 
models for other analyses of various types (investment 
analyses, calculation of prices, etc.).

The qualification in the area of business economy with the highest order of 
priority is:

• Must have extensive knowledge of financial management - i.e. must 
be able to prepare and understand different kinds of budgets (turnover, 
liquidity, etc.), and to use different economic models for other analyses 
of various types (investment analyses, calculation of prices, etc.).

and with the second order of priority
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Must have extensive knowledge of the organization, and the extent of 
interplay between organizational changes and the need for information, and 
vice versa.
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Peter K ra ft 
Department of Information Science 

The Aarhus School og Business
March, 1996

PRESENTATION AT PÉCS

Agenda
1. About The Aarhus School of Business
2. About myself
3. Education witin Information Science
4. A model characterising IT
5. Topics taught at precent

1. A bou t The Aarhus School o f Business 
The school is divided into two faculties:

Faculty of Business Administration (4400 students)
Faculty of Modern Languages (2000 students)

At the Faculty of Business Administration there are:
HA: Bachelor’s Programmes (1500 students)
CM: Master’s Programmes (1500 students)
HD: Diploma Programmes (1400 students)
Ph.D. (20 students)

In each programme there is a special programme within Informatics 
named:

HA(dat.), CM(dat.) and HD(I) respectively, with min 33% occupied 
by informatition science topics. (160 + 60 + 60 students)
The other programmes have around 5% occupied by information 
science topics.
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Department of Information Science is responsible for education in 
Information Science and Statistics.

Four lecturers and one Ph.D. student of the department are allocated 
Information Science. Besides there are a dozen part-time lecturers.

2. About myself
Peter Kraft
M asterin Engineering (Electronics) 1960
1962 - 79: Worked with computers in private companies.

(Computer design, Operating Systems, DBMS, Compil
ers, Systems for Supervising Power Plant, and Systems 
for Hospitals).

1979 - now: Associate Professor in Information Science.
Topics educated: Programming, Computer Architec
tures, Database Systems, System Development. 
Research: Entity-Relationship Models, (IT-strategies).

3. Education within Information Science

As a business school and as a department responsible for educa
tion of topics about information systems, we focus on the support 
which computers and information technologies constitute. I.e. how 
information technology can enhance the strategic objectives in differ
ent business areas and the overall objectives for the business as 
such.

With this as a platform for our educational activities we distinguish 
between two areas which at least ought to be interdependent.

The first area termed Business Informatics is faced towards utili
sation and management of information technology. What kind of 
systems should be used in different areas, what benefit should be 
obtained and how are benefits measured. What kind of influents do 
information systems have on ways of work and on ways in which
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work should be organised. How should restructuring of an organisa
tion aimed by enhanced use of information technology be carried 
through. (Business Process Restructuring (BPR) is a hot topic. At 
present the Ph.D. student is writing a thesis on the subject).

The other side is faced towards technology and systems. You are 
not capable of managing the technology unless you have a profound 
knowledge of at least the basic character and behaviour of the tech
nology. To obtain this kind of knowledge we teach how to build sys
tems. How to analyse problem areas to be supported by a system, 
and how to design a system utilising different technical components. 
We deal with selected types of components and we dig into the 
managing of the system developing process.

We also face some fundamental difficulties in teaching information 
technologies. The school is a business school, where a great deal of 
teaching is concentrated on economic and finince disciplines. Our 
students are accustomed to economical terms and ways of thinking.

It ought to be fairly easy to teach Business Informatics, but litera
ture is scarce and research at any depth is only beginning to emerge.

The technological area on the other side is rich in profound litera
ture. The levels of presentation are however seldom adequate for our 
business-oriented students. Another problem is that the evolution’s 
continuously producing new technologies, widening the areas of us
age and outdating older ones. What we do in this turbulent area is to 
choose subjects, which are currently important and matured to a de
gree, where it can be presented to the students on a level they com
prehend.

Turning to real life and the usage of information technologies in 
enterprises we recognise two limits which too often are transcended 
and some usage in-between which are accomplished with success. 
The first limit is transcended when the ambitions are too high. The 
usage of the system gives trouble. It is too unreliable, its functionality 
is not what is expected and is not tailored properly to the enterprise, 
or the system is too difficult to understand by its users. The other
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limit is transcended when the ambitions are too low and the potential 
of the technology is not utilised sufficiently. The expectations from 
the environment to the enterprise cannot be fulfilled or the company 
cannot cope with its competitors. Our objective with the education is 
to equip our students with tools and understanding of the technology 
so that they w ill be able to manage its application prosperously within 
its limits.

A problem however is how to understand the evolutionary informa
tion technology. The following model may be of some help.

4. A model characterising IT
The potential usage of computers are high. Turing has about 1930 

shown that machines like our computers are able to calculate every 
thing computationally. However for a computer to work satisfactorily 
in support of a given area we have to restrict the area of concern as 
well as the usage of the computer. The first condition for a computer 
to work satisfactorily is that the area of concern is conceptualised, so 
that the computer can recognise the concepts and handle them in 
accordance with the given needs. Secondly the bits, bytes and ma
chine instructions of the hardware should be organised so that the 
resulting programs show an interface matching the conceptualisation 
of the area of concern. We can visualise the conditions as two direc
tions of abstractions which have to meet.

Conscptualised Programmed Hard-
Reality Reality Components ware
---------------------------------------------------------><------------

On one side is the reality in the area of concern. There are people 
with all their qualities working together in different ways at different 
places etc. By conceptualisation you may end up by regarding a per
son only as an employee attached to one department, and a work
place only as a department employing a set of employees, abstract-
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ing from or disregarding all other qualities of persons and work
places.

On the other side is the computer. By programming, you abstract 
from the bits, bytes and machine instructions producing components 
corresponding to the conceptualised reality. You may for example 
program components corresponding to departments and employees 
and a set of functions which are able to register data about depart
ments and employees and to list employees attached to given de
partments.

The abstraction steps taken from reality to a conceptualised reality 
and from hardware to the final programmed components are large 
and unmanageable. Several tools and methodologies are used to 
provide means for the abstractions. First we look into the computer 
side.

Computers are equipped with operating systems (OS), different 
kinds of management systems, e.g. file management systems (FMS), 
database management systems (DBMS), graphical interface utility 
(GUI), and systems for executing programs programmed in various 
languages, e.g. COBOL, Pascal, C++ and other 3GL, various appli
cation generators (4GL), etc. We call these kinds of systems for 
platforms. A platform can be regarded as an abstraction over the 
computer hardware. Using a platform, the computer looks like a ma
chine with the functionality provided by the platform, disregarding the 
bit, byte and machine instructions. A platform can be built relying on 
other platforms thus introducing levels of abstractions. Finally the ul
timate application system presented to the users are programmed 
using a set of suitable platforms.
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A good platform is based on a theory which provides a unified ab
straction level for its components. There can be defined safe proto
cols or languages for use of the platform and its set of services can 
be complete in the sense that what is meaningful to express on the 
abstraction level in question can also be expressed. As an example a 
relational database relaies the relational theory concerning tables 
and has operations by which resulting tables can be generated com
bining any set of tuples and attributes from a set of base tables.

The functionality of a platform is programmed once and then dis
tributed for use in further programming. The closer the abstraction 
level is to the needs of the end-programmer, the more he can save in 
programming effort both for obtaining the ultimate functionality and 
for securing the consistence of the application. The functionality of a 
platform will however never fully match the needed functionality of 
applications. There must be a possibility for one application to differ 
from the others.

At the present stage in the evolution one theoretically based plat
form is seldom enough. The programmer will use several platforms 
and thereby take the responsibility of the overall consistent usage of 
the platforms. One also finds platforms in which different theoretical 
aspects are integrated. For exampel provides the SQL-relational 
database means for integration with 3GL, and 4GL-application gen
erators can be regarded as packages in which GUI and DBMS facili-
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ties are integrated. At present most 4GL’s are very restricted ac
counting only for a limited set of safe usage.

Turning to reality the pattern of abstraction differs. The reality is 
vague and multitudinous. By abstractions you select properties, 
gradually refining the selections in more details whereby you end up 
with a rigid unambiguous description of the area to be supported by 
the system and the support disered. You may say that the result of 
this kind of analysis is an abstract picture of how the system should 
look upon reality. At times different tool for analysing reality have 
been suggested, e.g. Structured Analysis with Data Flow Diagrams,

Data Modelling Concepts (e.g. using the Entity/Relationship Ap
proach), and what is up in time Object-Oriented Analysis.

Looking at both directions of abstractions, the analysis w ill carry 
the description of reality some distance towards the computer sys
tem, and the used platforms will represent some abstraction distance 
away from the hardware properties. In between these abstractions is 
a gab. The gab is filled partly by shaping the result of the analysis so 
that it can be formulated by terms adequate for usage of the facilities 
provided by the platforms. You make a design, deciding in which way 
the platforms should be used. The remaining part of the gab is filled 
by programming in accordance with the design.

With this model we can characterise the evolution in information 
technology.
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Hardware becomes quicker and more specialised with large stor
age and parallel working processors able to communicate over far 
distances. This provides realistic potentials for computer systems to 
support greater and more complicated areas.

But as the area of concern gets more complicated the more diffi
cult and costly it is to do the analysis, the design, and the program
ming. Parallel with the evolution of hardware there is an evolution in 
analysing methods and in developing platforms both aiming at dimin
ishing the gab and thereby reducing the difficulty and costs. Several 
tendencies are seen.

Close to the evolution in hardware specialised types of managing 
systems appear. E.g. different kinds of net servers provide platforms 
whereby communications across computers are facilitated.

Richer and better theoretically founded platform comes through 
and correspondingly methods of analysing changes. The object- 
oriented paradigm is for example a newcomer implying OO- 
programming as well as OO-analyses, and OO-design. Somebody is 
also trying to introduce OO-databases. Previously the relational da
tabase have influenced the analysis by the concepts of data model
ling.

Personally I am working with Entity-Relationship modelling meth- 
odes, aiming at a situation, where the result from the analysis poten
tially can be directly used as a program against a rather advanced 
platform thus almost eliminating the gab.

By je t another tendency you recognise standard packages tailored 
to support special areas, e.g. accounting, finance, production etc. 
They only leave limited possibilities for being tailored to individual 
needs. Applying the model above, the gab is moved closer towards 
the reality, leaving only room for a limited individual analysis. The 
packages represent a platform, where the programming consists of 
trimming it to its actual usage thus minimising the gab and the cost of 
development. However most packages seen today are hardly fully
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matured, and may give at lot of trouble. The more specialised a 
package is, the narrower it ought to be founded on theories for the 
area it is meant for. But the theory embedded in the packages are 
seldom explicitly explored. Their functionality are often obtained by 
composing common, recognised functions within the area of concern. 
If special needs has to be allowed, it requires programming on a 
lower level based on knowledge of how the packages are structured, 
and this is both costly and risky. Another possibility is to wait for the 
next version of the package hoping that the function you need is now 
incorporated.

The same can be said about other dedicated systems such as of
fice automation systems and e.g. CAD-systems used by civil engi
neers to make drawing and calculations.

Having this picture of evolution we recognise the need for chang
ing the focus of education constantly.

In business informatics there will be a stronger demand for guide
lines of how and when to employ information technology, how to 
judge the properties of its usage and its risk of costs and failures. 
One should keep an eye on areas in which products are developed, 
and properly in corporation with other discipline taught at the school, 
one should look into the theoretical requirements connected with the 
usage.

On the information technological side the interest will move from 
the lower level platforms towards the platforms representing higher 
degree of abstractions. Description of the component of computers 
will be more abstract. During the last five to ten years our interest in 
operating systems have almost disappeared while net and net- 
architecture have got more importance. In programming we have 
moved from emphasising Pascal and simple file systems towards 
emphasising databases and application generators. In system devel
opment methods there is also a move. Structured analysis is on its 
way out and object-oriented analysis and data modelling are becom
ing still more interesting. In a not to far future I expect that architec-
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ture of different kinds of packages will be in focus, and packages- or 
area-oriented developing methods will occur. Here again theoretical 
aspects of the areas of concern will be important.

In the long term you may question whether a discipline like infor
mation science should exist as such at a business school. As ab
stract platforms evolve, producing functionality tailored to almost 
every different areas, it seems natural that teaching in proper usage 
of information technologies is distributed among the disciplines 
where it is to be used. At present however, I think the discipline of 
information science is important for a school like ours. The technol
ogy is relatively new and its potentials and pitfalls are unfamiliar to a 
great part of the industry and other enterprises. The discipline of in
formation science at this stage catalyses knowledge about its usage 
and responds to a great demand. Among other things we see, that 
our candidates almost immediately get jobs, and it is almost certain 
that it is in areas where information technology is playing a role.
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5. Topics presently taught

B.Sc. in Economics and Business Administration 
(100 hours over 2 semesters)

Data Processing
Use of computers and system development at an introductory level.

Introduction to Operating Systems (DOS and Windows). 
Structured Analysis and Design (DFD)
Modelling with spreadsheet (Excel)
Data modelling (ER)
Databases (Access2)

B.Sc. in Business Administration and Information Science 
(HA (dat.))
(33% is Information Science)

Computer System Architecture and Information Technology 
(60 hours in 2 semesters)

Operating Systems (DOS and Windows)
Modelling with Spreadsheets (Excel)
Hardware and Data Communication 
Programming Languages 
Application Software 
Information Systems

Litt.: Laudon: Information Technology and Society. ITP 1994

Programming and Structured Design 
(100 hours over 2 semesters)

Programming and Design (Turbo Pascal 5.7)
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Introduction to Database Systems (Access2)

System Analysis and Design 
(125 hours in 2 semesters)

Proces-, Data- and Objectoriented Analysis and Design 
ER, Databases and SQL 
System Development and Project Planning 
Usability Engineering
Security Planning And Quality Development.

Litt.: Sue Conger: The New Software Engineering. Wadsworth 1994.

Information Systems 
(60 hours in 1 semester)

Business Strategy and IS Planning 
IS/IT Strategic Analysis 
Managing Information Systems 
Business Information Strategy 
Information Resource Management

Litt.: Ward and Griffith: Strategic Planning for Information Systems.

Masterin Informatics (CM (dat.))

1. Semester
Databases (SQL, Litt: Date, An Introduction to Database Systems)
Production Systems
Social Science Resarch Methods

2. Semester
Business Informatics (Control of information resources, 
Cost/Benefit analysis, Application types etc.)
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Litt: Parker et al. Information Economics, Prentice Hall.

Advanced System Development (Project Management, Structured 
Analysis, Obejct-oriented Analysis, Entity/relationship Modelling)

Computer Architecture and Operating Systems

Project Cost Control

3. Semester 
Seminar
Optional Courses (Eg. Advanced Programming)

4. Semester 
Master Thesis
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Frank Thinggaard, Ph.D., Associate Professor
Department of Accounting 

The Aarhus School of Business, Denmark

RESULTS OF THE TEMPUS JEN 2255/94 PROJECT

The following is a short description of the aims and objectives of my visit to 
the Janus Pannonius University in Pécs in November 1995, what I taught during 
my visit, and what I experienced.

There were several aims. One was to give an idea of what we teach in 
financial accounting at the Aarhus School of Business and how we teach it. Of 
course I also were interested in learning about the Hungarian system. So it 
worked both ways. I gave a lecture in which I presented the educational system in 
Denmark followed by a more specific analysis of accounting at our business 
school. I emphasised accounting at the bachelors level because that would be the 
most relevant and interesting level for potential exchange students from Pécs. I 
presentented course descriptions, lecturing and exercise plans etc. for the 
attending teachers and students. Further I analysed how we teach financial 
accounting. For instance I gave examples of the tools we use in our teaching. I 
also presented the literature we use and arguments for using American 
textbooks. Finally I presented our examination system.

Another aim was to give the students and teachers an overview of the 
Danish accounting system which is closely tied to the 4th and 7th EU-directives. I 
gave a thorough analysis of the foundation: laws, standards etc. I discussed the 
users of financial reports, and I analysed the fundamental accounting principles 
etc. During my stay I had the opportunity to visit the library of the Janus 
Pannonius University and learned a little about the Hungarian accounting system.
I used that insight in a later lecture I gave. Following the presentation of the 
Danish accounting system I presented and analysed one of the more fundamental 
accounting issues which was and still is very hot: Is there a shift in pardigm on 
the way within financial accounting from income statement orientation to balance 
sheet orientation? I

I had prepared another lecture on new accounting topics. The the aim was 
to present some of the newest and perhaps some of the more controversial 
accounting topics for teachers and students at the Masters level. I had focused on 
intangible assets, financial instruments and information about financial rises. But 
unfortunately I found that there were no master-degree classes at the time of my 
visit. The teacher in charge of the accounting education therefore asked me to 
give a lecture on tangible and intangible assets for students at the bachelors level 
instead. I therefore prepared for this lecture at the Janus Pannonius University. In 
my preparation I related the issues to the Hungarian Annual Accounts Act.
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During my stay I had several talks with teachers from Pécs and Great 
Britain about a lot of professional and teaching issues with mutual exchange of 
ideas. I also attended a class to see how teaching in the spreadsheet programme 
Excel was done in practice. All this was very fruitful for an understanding of 
differences and similarities. I also helped or served as a source of inspiration for 
foreign exchange student applicants from Pécs, who considered going to 
Denmark. Further i attended other seminars both at the university and outside 
during my stay.
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Sramó András 
JPTE KTK 

Gazdaságinformatika Tanszék

CAPERT
Esettanulmány a "Vállalati információrendszerek szervezése"

tantárgy oktatásához

Az alábbi esettanulmány Donald V. Steward: Software Engineering című 
könyvéből származik. Egy autóalkatrész-forgalmazó raktáráruház fejlődését és 
adatfeldolgozással kapcsolatos gondjait követhetjük több évtizeden keresztül. 
A cég előtt álló aktuális probléma lehetőséget biztosít arra, hogy a 
szoftvertechnológia klasszikus és legújabb eredményeit bemutassuk az 
oktatásban.

1. A CAPERT társaság rövid története
A CAPERT társaságot 1947-ben H. W. Thompson alapította, aki 

autóalkatrészek gyártásával és forgalmazásával foglalkozott. (A név 
Thompson feleségének leánykori nevéből származott, de később valaki 
kitalálta, hogy a "Car Accessory Parts, Engines, and Repair Tools" ö 
kiegészítő autóalkatrészek, motorok és javító szerszámok ő rövidítése lehet.) 
Thompson a New Jersey-beli Trentonban kezdte működését, és az 1950-es 
évek elején egyre nagyobb befolyásra tett szert a gombamód szaporodó autó- 
és alkatrészáruházakban az Egyesült Államokban. A CAPERT saját 
alkatrészeket gyártott, leginkább olyan motoralkatrészeket, amivel a gyártók 
nem foglalkoztak, és a General Motors disztribútoraként is ténykedett New 
Jersey központi és déli részein, valamint Pennsylvania déli részén. Az üzlet oly 
tempóban növekedett, hogy Thompson társ után nézett, és talált is B. Hatley 
személyében, aki egy Connecticutbeli autószerelő-műhelylánc tulajdonosa 
volt. A társulással léterjövő új tőkével a CAPERT két áruházat nyitott (az 
egyiket Trentonban, a másikat a Connecticutbeli Hartfordban), és bővítette a 
trentoni gyár termelőkapacitását. 1956-ban a CAPERT az egyik legnagyobb 
autóalkatrész-forgalmazó volt az Egyesült Államok észak-keleti részén.

1959-ben Thompson és Hatley részvénytársaságot hozott létre, amelyben 
Thompson az igazgatótanács elnöke, míg Hatley a működésért felelős elnök 
lett. Ebben az időben egy olyan döntést hoztak, amely szerint a cég 
erőfeszítéseit a forgalmazásra koncentrálják, mert ez bizonyult a 
legjövedelmezőbb beruházásnak. Ennek eredményeként a gyártással 
kapcsolatos üzletrészüket eladták, és új elosztó központokat nyitottak 
Chicagóban, Kansas Cityben és Los Angelesben. Ezután más gyártóktól 
vásároltak mindenféle alkatrészeket, és saját címkével forgalmazták, 
ugyanakkor a GM alkatrészek forgalmazását sem hagyták abba. 1963-ban
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ügyfeleik száma meghaladta az 1500-at, az ügyfelek pedig lényegében nagy 
tételben vásárló műhelyek, garázsok voltak.

Az egyre szélesebb körre kiterjedő működésből vezetési problémák 
származtak, ez pedig szükségessé tette a társaság decentralizációját. Az öt 
területi igazgatóra nagyobb felelősség hárult. Minden területi igazgatóhoz egy 
pénzügyi, egy beszerzési, egy leltárellenőrzési és egy forgalmazási 
osztályvezető tartozott. A munkaügy, a tervezés és a marketing irányítása egy- 
egy igazgató felügyelete alatt a központban maradtak, amely H. Thompson 
1964-ben történt nyugdíjba vonulása után Kansas Citybe költözött. B Hatley 
elfoglalta az igazgatótanács elnöki székét, és a társaság J. Ruthouse területi 
igazgatót a CAPERT elnökévé emelte ki. Egy másik területi igazgatót, L. 
Musgrove-t egy újonnan létrehozott pozícióba helyezték, mint ügyvezető 
igazgatót és általános vezetőt, akinek elsődleges feladata a neki beszámoló 
területi igazgatók munkájának a koordinálása lett.

J. Ruthouse vezetése alatt a CAPERT 1968-ban vásárolta az első 
adatfeldolgozó berendezést. Ez a rendszer öt központi feldolgozó egységből 
állt ő mindegyik területi központban egy ő amelyekhez nyomtatók, 
lyukkártyalyukasztók és -olvasók, valamint mágnesszalagegységek 
egészítettek ki. Mivel ezeknek a rendszereknek az elsődleges funkciója a 
pénzügyi műveletek (számlakészítés, könyvelés, fizetés stb.) támogatása volt, 
a területi központok pénzügyi osztályvezetőjének a felügyelete alá tartoztak. 
Rendszeres heti beszámolókat küldtek a társaság központjába.

Már 1973-ban nyilvánvalóvá vált a versenyképesség megőrzése 
szempontjából, hogy a CAPERT-nek módosítania kell megrendelés-feldolgozó 
és leltárellenőrzési rendszerén. Egy tanácsadó céget kértek fel rendszerük 
elemzésére és változtatási javaslat készítésére. A javaslatok eredményeként 
az új megrendelés-feldolgozó és leltárellenőrzési rendszer kifejlesztését az új 
információs rendszerfejlesztési (Information System Development, ISD) 
osztályra bízták, amelynek vezetője a tervezési igazgatónek lett alárendelve a 
központban.

Az adatfeldolgozást végző személyzetet minden elosztási központban 
újraszervezték, adatfeldogozó osztályokat hozva létre. Az adatfeldolgozó 
osztályok vezetői közvetlenül a területi igazgatók irányítása alá kerültek. 
Ezeknek az adatfeldolgozó osztályoknak a célja az ISD által tervezett új 
megrendelés-feldolgozó és leltárellenőrzési rendszer megvalósítása, valamint 
a pénzügyi osztály adatfeldolgozással kapcsolatos funkcióinak biztosítása volt. 
Az adatfeldolgozó osztályok a területi központok összes adatfeldolgozását 
végrehajtották, és szükség szerint programkarbantartást végeztek. Ezek az 
osztályok egy vezető programozóból és egy üzemeltetési vezetőből álltak. 
Mindegyik vezető programozóhoz két-három programozó tartozott. Az 
üzemeltetést három vezető operátor, 8-12 operátor, 4-5 adatrögzítő és egy 
hardver karbantartó személy végezte.

A hardverben és a személyzetben megmutatkozó területi különbségek miatt 
a megrendelés-feldolgozó és leltárellenőrzési rendszer megvalósítása a
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vártnál sokkal nehezebben ment, és jelentős határidőcsúszást okozott. A 
működőképesség biztosítása érdekében a tervezésnek nagyszámú 
kompromisszumot kellett hoznia. A fejlesztés néhány korlátja miatt (mint 
például az új hardver beszerzési költségeinek korlátozása) és a 
megvalósításnál tapasztalt nehézségek miatt az ISD vezetője a fejlesztés 
során lemondott, két rendszerelemző pedig elhagyta a céget azután, hogy a 
rendszer döcögve elindult. Ezek az eltávozások további akadályokat 
gördítettek a területi központok adatfeldolgozó osztályai elé a rendszer 
kijavításában. Az egész kísérlet rossz érzéseket hagyott mindenkiben. A 
kezdeti nehézségek ellenére mindegyik adatfeldolgozó csoport kiváló munkát 
végzett a megrendelés-feldolgozó és leltárellenőrzési rendszer 
beüzemelésében és saját munkájukra alkamazásában, aminek 
eredményeképp jelentős javulás következett be az ügyfelek kiszolgálásában 
és az egész elosztási rendszer hatékonyságában, hosszú éveken keresztül.

2. A CAPERT jelenlegi problémái és lehetőségei
A hetvenes évektől a nyolcvanas évek elejéig az autóalkatrész-gyártó ipar 

átalakulásokon ment keresztül. Először is az olajembargó, a biztonságra és a 
légszennyezés ellenőrzésére vonatkozó kormányzati intézkedések miatt az 
autógyártók technológiai fejlesztéseket támogattak. Ennek eredményeként a 
CAPERT az 1978-beli 100000-féle hazai termékkel szemben 1981-ben 
120000 hazai terméket forgalmazott.

Másodszor, az idegen gyártású autók elterjedésével megnőtt az alkatrészeik 
utáni igény, miközben a hazai gyártásúaké lecsökkent. Ezidáig az idegen 
gyártású alkatrészek forgalmazását főleg maguk a külföldi gyártók tartották 
kézben. Azonban a CAPERT felső vezetése célul tűzte ki, hogy belépjen erre a 
piacra, és kiszolgálja a külföldi autók tulajdonosainak alkatrész-utánpótlási 
igényeit is az Egyesült Államokban. Ez a változás potenciálisan megduplázza 
a forgalmazott alkatrésztípusok számát, és jelentős változásokat okozna az 
elosztási és beszerzési folyamatokban, valamint a tőkebefektetésben.

Harmadszor, az államokbeli általános gazdasági visszaesés hosszútávú 
változásokat idézett elő az autóalkatrészek piacán. A CAPERT ügyfelei közül 
sok javítógarázs és kicsiny alkatrészbolt tönkrement, mivel a "csináld magad" 
mozgalom résztvevői a nagyobb autóalkatrész áruházakat és raktárakat 
keresték fel. Jelenleg a CAPERT piacának 38%-át képezik az ilyen nagy 
raktáráruházak, és az várható, hogy ez az arány növekedni fog az elkövetkező 
néhány évben. Továbbá, az új beruházásokra fordítható tőke megszerzése 
egyre nehezebb a magas kamatlábak miatt. Bár legújabban az abszolút 
kamatláb csökken, de a valós kamatláb (azaz a kamatláb mínusz az infláció 
mértéke) magas vagy akár növekszik. Ez a valós kamatláb szabályozza, hogy 
mennyibe kerül a kölcsön, amikor vissza kell fizetni. A CAPERT vezetése 
kampányt indított a műveletek korszerűsítésére úgy, hogy a pazarlás és a 
szükségtelen duplikációk kiküszöbölhetők legyenek. A korszerűsítések során
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arra fordítják a figyelmet, hogy annyi szolgáltatást központosítsanak a cég 
központjába, amennyit csak lehet anélkül, hogy az ügyfélszolgáltatásokat 
feláldoznák.

A CAPERT piacait és belső működését befolyásoló gyorsan változó 
feltételek miatt a társaság különböző problémákkal került szembe. A 
kereskedők panaszkodnak a CAPERT-re a lassú válaszidők miatt, amit a 
megrendelések teljesítése jelent néhány elosztó központban. A 
leltárellenőrzési igazgató arról számolt be, hogy az újrarendelési pontok 
meghatározásának hagyományos módszerei hatástalanok a piac 
előrejelezhetetlensége miatt. A legrosszabb, hogy sok kihelyezett raktár 
tiltakozik a CAPERT-től történő rendeléshez szükséges papírmunka 
mennyisége miatt. Ezek közül az egyik legnagyobb jelezte, hogy máshol fogja 
beszerezni az alkatrészeket. Egy J. Ruthouse-nak írt levelükben felsorolták, 
hogy késések és hibák vannak a megrendelések teljesítésében, túl sok a 
rendeléssel kapcsolatos papírmunka, és magasak az árak, és ez a fő oka 
annak, hogy a CAPERT egyik piaci versenytársához fordulnak.

3. Az értekezlet
Ez a levél drámaivá tette a helyzetet, amely már érlelődött egy ideje. 

Ruthouse egy sürgős értekezletet hívott össze az összes központbeli és 
területi igazgató részvételével ezeknek a panaszoknak a megvitatására, 
valamint más fontos problématerületek feltárására és a helyes beavatkozás 
megkeresésére. Nyomatékosan felkérte az értekezlet mindegyik résztvevőjét, 
hogy tegyék meg észrevételeiket azokra a területekre vonatkozóan, ahol 
szükségét érzik a javításnak. M. Franciscus, a trentoni elosztási központ 
igazgatója, akivel ez az ügyfél a legszorosabb kapcsolatban volt, védte az 
emberei által alkalmazott módszereket. A gyártókat okolta, akik nem szállítják 
a szükséges alkatrészeket a beígért dátumra és az ügyfelek vezetését, akik az 
irreális igénybővítésekkel a működésüket veszélyeztetik. M. Morris, igazgató 
Los Angelesből, úgy érzi, hogy ennek az ügyfélnek igaza van a túlzott 
papírmunka kifogásolásában. Az egész Államokra kiterjedő működésük miatt a 
megrendeléseket valamelyik CAPERT elosztó központba kell eljuttaniok. 
Emlékeztetett arra, hogy más jelentős ügyfeleknek is hasonló panaszaik 
vannak, utalva egy nemrégi telefonhívásra, amelyet egy nagy los angelesi 
diszkont áruházlánc felső vezetésétől kapott, amely cég az egyik fő ügyfele. 
Más igazgatóknak is hasonló észrevételeik voltak a megrendelés-feldolgozó 
rendszerről, ahogy az a nagyforgalmú ügyfeleket kezeli.

L. Musgrove elismerte a kiskereskedelmi egységek kiszolgálásában 
mutatkozó problémákat. Javasolta, hogy készüljön egy elemzés a 
megrendelés-feldolgozó rendszerről, hogy a probléma lényegét megragadják 
és a jelenlegi eljárások módosítását javasolta. Musgrove két másik 
problématerületről is beszámolt: a leltárszintekről és a jobb működési és 
vezetési információk szükségességéről.
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A leltárszintek mindegyik elosztó központban kiemelkedően magasak, amely 
rosszul köti le a máshol szükséges tőkét. Ez a kötöttség nagyon költséges, 
különösen a magas kamatlábak időszakában. Musgrove azt is megfigyelte, 
hogy az igények piaci eltolódása miatt sok központ hiánnyal küzd, miközben 
más központokban felesleg mutatkozik egy meghatározott termékre 
vonatkozóan. Egyes alkatrésztípusokra különböző az igény az Államok 
különböző részein. Például, a külföldi alkatrészek utáni igény Kaliforniában 
magasabb, mint középnyugaton.

Az ügyfelek megrendeléseire, a forgalmazók szállításaira és a 
leltárszintekre vonatkozó információk nem kerülnek be időben a cég 
központjába, hogy hatékonyan ellenőrizzék a az ügyfelek kiszolgálásában 
mutatkozó hiányokat és késéseket. Ezeket a problémákat a kereskedők 
hagyományosan úgy kezelik, hogy különböző elosztó központokból rendelnek, 
hogy az ügyfeleket ki tudják szolgálni, vagy egy elosztó központ egy másiktól 
rendel egy megrendelés kitöltésével. Mindkét módszer plusz papírmunkát és 
időt igényel.

A marketing igazgató, J. Goldberg egyetértett Musgrove-val abban, hogy a 
megrendelés-feldolgozó rendszer sok gondot okoz a személyzetnek. 
Bemutatott egy statisztikát az előző negyedév feldolgozási idejeiről, melyből 
többek között kiderült, hogy a feldolgozási idő 62%-át igényelték a nagy 
áruházláncok, miközben ezek a CAPERT piaci forgalmának csak 38%-val 
részesülnek. Ezenkívül a kereskedők akár háromnapos késésekről is 
beszámoltak a megrendelések megtételében, mivel néhány elosztó központ 
nem rendelkezett az aktuális leltárszintre vonatkozó információval.

Azonban a problémák nem korlátozódnak csupán a nagyforgalmú 
ügyfelekre. Goldberg azt is megemlítette, hogy a kismegrendelőknek egyre 
növekvő nehézségeik vannak, amikor az alkatrészek elérhetőségéről 
érdeklődnek, és ezek a rövid kiszállítások 15%-al növekedtek az előző év 
azonos negyedévéhez képest. Kimutatta, hogy ezek a kicsi javító egységek 
leszorították a leltárszintjüket a magas kamatlábak miatt, és a CAPERT-től 
várják a szükséges alkatrészek igény szerinti kiszolgálását. Goldberg 
megjegyezte, hogy az autóalkatrész-elosztásban résztvevő más forgalmazók 
valószínűleg növelni fogják részesedésüket a kisforgalmú ügyfelek piacán a 
gyors megtérülési idő miatt. A magas kamatlábak ideje alatt a CAPERT és a 
piaci versenytársai megtanulták, hogyan kínáljanak fel gyorsabb választ az 
ügyfeleiknek úgy, hogy az ügyfelek alacsony leltárszinttel rendelkezzenek. Az 
ügyfelek megszokják ezt a működési módot, és akkor is el fogják várni, ha 
később a kamatlábak alacsonyabbak lesznek. Úgy érzi, hogy a CAPERT 
állandó termékminősége és személyzetének folyamatos erőfeszítései az 
ügyfelekkel meglévő jó kapcsolat karbantartására visszatartja az ügyfeleket 
attól, hogy tömegesen a konkurrenciához pártoljanak, de nem lennének 
képesek ezt a lehetőséget végtelenségig elhárítani.

Ruthouse elnök úr összefoglalta az értekezlet legfontosabb megállapításait, 
és felkérte E. Schultzot, a tervezési igazgatót, hogy vázolja fel, jelenleg mivel
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foglalkozik az osztálya. Schultz két jelentős munkáról számolt be. Az első egy 
megvalósíthatósági vizsgálat annak meghatározására, hogy milyen előnyökkel 
és költségekkel járna, ha belépnének a külföldi autóalkatrészek 
forgalmazásába. Épp most tért vissza Japánból, és beszámolt egy japán 
autógyártó céggel kezdődő tárgyalásairól, melyszerint a CAPERT a japán cég 
alkatrészeinek Egyesült Államokbeli forgalmazója lenne. A másik jelentős 
munka az igazgatótanács által bejelentett igényre válasz, melyszerint 
csökkenteni kell az idő, a munkaerő és az anyagköltségek pazarlását a 
CAPERT regionális működésében. Ezt a munkát részben végrehajtották úgy, 
hogy a chicagói elosztó központban egy időelemzéses vizsgálatot végeztek.

Ezután a csoport az értekezleten feltárt problémákat leküzdő javaslatokkal 
kezdett foglalkozni. Abban általában egyetértettek, hogy a megrendelés
feldolgozó és a leltárellenőrzési rendszerre kell koncentrálni. Ruthouse 
javasolta, hogy a tervezési osztály kezdjen foglalkozni ezzel a területtel, 
belefoglalva a chicagói időelemzéses vizsgálat eredményeit is. Utasította 
Schultzot, hogy azonnal kezdjék meg a vizsgálatot és a vizsgálat kezdeti 
eredményeiről két hónapon belül várja a választ.

4. A rendszerfejlesztési Igény
A CAPERT szervezeti és működési szabályzata előírja, hogy milyen módon 

lehet kezedményezni a rendszerfejlesztési folyamatot. Egy 
"Rendszerfejlesztési Igény" nevezetű dokumentumot kell kitölteni, és a 
társaságnál bárki, akinek megvan a jogosultsága ehhez, előállhat ilyen 
igénnyel. A CAPERT-nél a tervezési igazgató adja meg az engedély bármilyen 
fejlesztési igény feldolgozására. Ezt a feljogosítást követően az előzetes 
elemző fázis kezdődik. Ha egyszer a tervezéssel foglalkozó alelnök megadta 
az engedélyt, a fejlesztési igény fejlesztési utasítássá válik. Ruthouse az 
értekezlet után az alábbi nyomtatványt adta át Schultznak:

C A P E R T
RENDSZERFEJLESZTÉSI IGÉNY-UTASÍTÁS

Igénylés dátuma: 9-15-87 Igényelt
dátum: 11-15-87
Igénylő: J. W. Ruthouse Tárgy: megrendelés-kezelés,
leltárellenőrzés

Célok-elvárások:
1) Nagyforgalmú ügyfelek válaszidejének lerövidítése
2) Időszerűbb információk szolgáltatása a leltárszintről
3) A megrendelő rendszer hatékonyságának javítása és költségcsökkentés

A probléma-lehetőség rövid leírása:
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Egy vizsgálatot igényelnék a CAPERT megrendelés-feldolgozó és 
leltárellenőrzési rendszerére vonatkozóan abból a célból, hogy megfelelő 
alternatívákat javasoljanak néhány probléma enyhítésére. A fő probléma a 
nagymennyiségű megrendelések feldolgozásában és az utána következő 
kiszállításban jelentkező késések. A leltárszintek nincsenek kapcsolatban az 
igényekkel és gyér kapcsolat van a különböző elosztó központok között. A 
leltárszintekkel kapcsolatos információáramlás túl lassú ahhoz, hogy pontosan 
válaszoljon erre a problémára. További probléma, hogy a külföldi 
autóalkatrészek forgalmazási lehetősége potenciálisan megduplázza a tárolt 
tételek számát. A megrendelés-feldolgozó rendszer általános hatékonysága 
legalább olyan fontos, mint a feldolgozási költségek csökkentése. A felső 
vezetés a hangsúlyt a működés centralizálására helyezi a hatékonyabb 
ellenőrzés és a duplikációk kiküszöbölése érdekében. Az előzetes vizsgálatról 
a beszámolót és a javaslatokat november 15-re várom.

Igénylő: Osztály Cím Telefon
J. W. Ruthouse 5000 elnök X288

Engedélyezés: Munkaóra Bérköltség Anyagköltség
150 $3300 $800

Engedélyező: Osztály Cím Telefon
___________E. M. Schultz 4010____________ tervezési alelnök X267
5. A munka megkezdése

A CAPERT-nél a rendszerfejlesztést az információs rendszerfejlesztési 
(ISD) osztály végzi J. Marcini vezetésével. Az ISD a megrendelés-feldolgozó 
és leltárellenőrzési rendszerrel kapcsolatos rendszerfejlesztési igény 
kézhezvételekor éppen lemaradásban vannak egy könyveléssel foglalkozó, a 
pénzügyi osztályok részére készülő rendszerrel. Marcini nem volt optimista az 
új fejlesztés esélyeit illetően, hogy a megadott határidőre be tudnák fejezni. 
Amikor ő és Schultz találkoztak az újabb igény részleteinek megbeszélésére, 
azt remélte, hogy el lehet halasztani az új feladatot néhány hónappal. 
Azonban Schultz hangsúlyozta az új feladat sürgősségét és fontosságát a felső 
vezetés számára. Rendíthetetlen volt abban, hogy ez a fejlesztés kiemelt 
prioritást kapjon akár a könyveléssel kapcsolatos fejlesztés leállításával. 
Marcini azt állította, hogy egy hétre van szüksége annak dokumentálására, 
hogy a könyvelés-fejlesztés hol tart, és erre azért van szükség, hogy később 
a legkisebb veszteséggel folytatni tudják a munkát. Megkérdezte, hogy van-e 
lehetőség további fejlesztők kölcsönvételére. Schultz azt válaszolta, hogy erre 
nincs költségvetési keret, és jó lenne, ha Marcini csak az előzetes vizsgálat 
munkaerő-igényével foglalkozna. Beleegyezett abba, hogy három 
embernapos munkával dokumentálják a könyvelés-fejlesztés állapotát.

A nagy általánosságokban fogalmazó fejlesztési igénnyel, az elvárásokra 
vonatkozó korlátozott információval és a személyzeti problémákkal Marcini 
visszavonult az irodájába, hogy valamit kitaláljon. Az első megválaszolandó 
kérdés az volt: Kik azok az emberek, akik érdekeltek a javasolt 
fejlesztésben? Összeállított egy listát a személyekről és a fejlesztésben és
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rendszermegvalósításban betöltött szerepükről. Ez a lista információforrást 
jelenthet Marcininek az olyan kérdések tisztázásában, mint az aktuális 1) 
igények 2) elvárások és 3) környezet. Ruthouse nyilvánvalóan személyesen 
érintett ebben a fejlesztésben, ő tehát rajta van ezen a "ki-kicsoda" listán. 
Schultz, Goldberg a marketingről, a leltárellenőrzés igazgatói és az elosztási 
központok adatfeldolgozási osztályainak igazgatói is érintettek.

Az ütemezés figyelemre méltó átalakítása után Marcini két beosztottját 
ráállította az új fejlesztésre. Egyiküknek három napot adott arra, hogy a 
könyvelés állapotát rögzítse. Átadta nekik az eddig megszerzett információt, 
és sürgette őket, hogy a fejlesztésre a vezetők szemszögéből koncentráljanak, 
és amilyen gyorsan csak lehet, azonosítsák az aktuális igényeket és 
dolgozzanak ki egy tervet ezeknek az igényeknek a kielégítésére.

A következő lépés a jelenlegi megrendelés-feldolgozó és leltárellenőrzési 
rendszer összes rendelkezésre álló dokumentációjának és ezeknek a 
rendszereknek a napi üzemeltetési naplóinak áttekintése volt. Az így begyűjtött 
információ tudásbázisként szolgált az interjúkészítésekhez és a folyamatok 
megfigyeléséhez. Vázlatosan, a következőket találta.

6. A rendelési ciklus
A rendelési ciklus azzal kezdődik, hogy az ügyfél nyilatkozik a 

megrendeléséről. A megrendelést kétféleképpen lehet megtenni: az ügyfelek 
rendelhetnek közvetlenül a kiszállítási körúton lévő kamionnal a megfelelő 
rendelési bizonylat visszaküldésével, vagy pedig a területi kereskedőn 
keresztül elküldött megrendeléssel. A fejlesztési csoportnak rendelkezésére 
állt egy statisztika, hogy jelenleg a megrendeléseknek körülbelül 80%-a a 
kiszállítási körutakról érkezik, 20% pedig a kereskedőktől. Minden telefonon 
történő megrendelés a kereskedőkhöz kerül. A nagyforgalmú ügyfelek 
többsége a kereskedőkön keresztül rendel.

Mindegyik CAPERT elosztó központban az áruházak szektorokra vannak 
felosztva (általában öt szektorra), mindegyik meghatározott alkatrésztípusokat 
raktároz. Például, az egyik szektorban megszokott karbantartó eszközöket 
tárolnak (ezeknek van a legnagyobb forgalma), a másik mechanikus 
motoralkatrészeket raktároz, a harmadik nagy alkatrészeket (5 kg felett) stb. A 
megrendelést minden alkatrésztípusra egy többpéldányos nyomtatványra kell 
elkészíteni, amely a szektornak megfelelő színkóddal van ellátva. Ez a 
módszer felgyorsítja a feldolgozást az áruházakban, ahol m indegyik bizonylat 
begyűjthető az épület egy elkülönített helyén.

A garázsok és műhelyek a megrendeléseiket a szállító kamionnal küldik 
vissza és általában két napon belül megkapják a kért alkatrészt. Legtöbbjüknek 
kislétszámú, stabil személyzete van, akik több éve dolgoznak a CAPERT-tel. 
Számukra kényelmes az áruházszektoroknak megfelelő különböző
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nyomtatványok kitöltése. A sürgős megrendeléseket telefonon intézik és 
általában a következő nap teljesítik a kérést.

Amikor a CAPERT autóalkatrészeket forgalmazó raktárláncokkal került 
kapcsolatba, ez a gyakorlat ellenérzéseket keltett, mivel nagyszámú, 
különböző képességű személyzetnek kellett a megrendeléseket elkészíteni. Az 
üzletláncok úgy érezték, hogy nehéz munka lenne ennyi ember kiképzése az 
állandó munkaerő-vándorlás miatt. Hogy a CAPERT megtartsa az üzleti 
kapcsolatokat, felajánlotta, hogy ezeket a megrendeléseket kereskedőin 
keresztül dolgozza fel, akik gondot tudnak fordítani arra, hogy az 
áruházszektoroknak megfelelő nyomtatványokat töltsék ki.

A megrendelések átvétele

A kamionutakon átvett megrendeléseket a visszatérés után a szállítási 
területen lévő kosárba teszik, miután a kamion visszatért a kiszállításból. A 
kosarat minden nap négyszer üríti egy kézbesítő, aki a bizonylatokat az 
adatfeldolgozó irodába szállítja.

A kereskedőknél elhelyezett megrendeléseket közvetlenül az adatfeldolgozó 
irodába szállítják. Nagy tételszámú megrendelés esetén a kereskedő gyakran 
ellenőrzi a tétel elérhetőségét az áruházban úgy, hogy felhívja az elosztó 
központ személyzetét, aki az ellenőrzést egy hetente kétszer készülő 
számítógépes listából végzi. Ha a helyi áruháznál nem érhető el jelentős 
mennyiség az igényelt szállítási dátumra, a kereskedő rendelhet több 
áruházból. Az ügyféltől érkező, a megrendelés státuszára vonatkozó minden 
lekérdezés az ügyfél területileg illetékes kereskedőjén megy keresztül.

Megrendelések feldolgozása

Az adatfeldolgozó irodában a megrendelés-nyomtatványokra először 
rábélyegzik a dátumot és kap egy megrendelésszámot. Egy adatrögzítő 
operátor rögzíti az ügyfél-azonosító információkat és a megrendelt tételeket. 
Ezeket a megrendeléseket egy nyitott megrendelések szalagfájlban tárolják. A 
többpéldányos megrendelés-nyomtatvány egy másolata az adatfeldolgozási 
irodában marad; egy másik megy a könyvelésre hitelellenőrzés céljára, a 
megmaradó két példányt a megfelelő áruházszektorba küldik. Ha a 
hitelképesség nem megfelelő, megkeresik a hitelellenőrzés hibáját. Ennek a 
vizsgálatnak az eredményeképpen a hitelügyekkel foglalkozó hivatalnok 
megváltoztathatja a hitelstátuszt a fájlban és engedélyezheti a megrendelés 
feldolgozását, vagy törli a megrendelés feldolgozását és visszaküld egy 
formalevelet az ügyfélnek, amelyben kifejtik, hogy miért nem fogadták el a 
megrendelését.

Az áruházban minden szektornak van egy felügyelője, aki egy raktárost 
rendel a megrendelésekhez. A raktáros összeszedi azokat a tételeket, 
amelyekből van elegendő, és megjelöli a megrendelés-nyomtatványon azokat 
a tételeket, amelyek hiányosak és ezek a tételek kimaradnak az 
összeállításból. A teljesen összeállított megrendelések a szállítási osztályra 
kerülnek csomagolásra. A nem teljesen összeállított megrendelések egy tároló
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területen maradnak és a papírmunka viszszakerül a szektorfelügyelőhöz. Ha 
az ügyfél jóváhagyását adta a hiányos szállításra, ezt a megrendelési 
nyomtatványon jelezte. Ha nem, a szektorfelügyelő a megrendelés
nyomtatványt elküldi az áruház egy hivatalnokához, aki felveszi a kapcsolatot a 
megfelelő terület kereskedőjével. A kereskedő jogköre és felelőssége utasítani 
az áruházat, hogy a hiányos megrendelések kiszállításával mi történjen. Ha a 
papírmunkát lerendezték vagy a megrendelést törölték, a részleges 
szállítmány elhagyja a tároló területet.

A szállítási osztályon becsomagolják a szállítmányt és irányítják a kamionok 
rakodását a megszokott kiszállítási útvonalaknak megfelelően. A nagy 
megrendeléseket ő amennyire lehetséges ő heti vagy kétheti 
rendszerességgel szállítják. A kis megrendelések kiszállítása naponként 
történik. Előfordul, hogy a megrendelések speciális kezelést és emiatt több 
időt igényelnek, mivel ez általában speciális berendezést vagy személyzetet 
jelent. Az ügyfelek tudatában vannak az ilyen lehetséges késének, amikor a 
megrendelést elkészítik.

Ha a szállítmány be van csomagolva, a megrendelés-nyomtatvány 
másodpéldányát használják fuvarlevélként. Az utolsó példány visszakerül az 
adatfeldolgozó irodába számlakészítés és leltármódosítás céljából.

Leltárfeldolqozás

Az adatrögzítő operátor kikeresi a kiszállított tételeket a mágnesszalagról a 
szállítástól visszaküldött módosított megrendelés-nyomtatvány alapján és 
beírja a szállítási dátumot. Ezt a rekord ezután a szállítás fájlba kerül. A 
számlakészítő program ezt a fájlt használja, hozzáadja az árakat és a 
szállítási díjakat, majd elkészíti és kinyomtatja a számlát. A  számlák további 
feldolgozásra a könyvelésre kerülnek. A megrendelés-nyomtatvány ezután a 
leltárellenőrzést végző hivatalnokhoz kerül, aki minden kiszállított tételre 
módosítja a mágnesszalag-rekordot, majd aláírja megrendelés-nyomtatványt 
és az eredeti megrendelés- nyomtatványhoz kapcsolja. Ezzel a 
megrendelés-ciklus befejeződik. 7

7. Elvárások a fejlesztéssel kapcsolatban
A jelenlegi rendszer elérhető dokumentációinak áttekintése a fejlesztő 

csoportnak információs alapot szolgáltatott a fejlesztés ésszerű hatókörének 
meghatározásához. Marcini és Ruthouse megbeszélt egy találkozót a javított 
megrendelés-feldolgozó és leltárellenőrzési rendszerhez kapcsolódó 
elvárások és korlátok megvitatására. Ruthouse részletesen megerősítette a 
társaság feladatait és az új piacokra való terjeszkedési szándékait. A 
következőket külön hangsúlyozta:

1. Az adatfeldolgozás központosítása -  Az adatfeldolgozó funkciókat Kansas 
City-be kell összpontosítani, beleértve a pénzügyi rendszert, a 
megrendelés- és leltárrendszert, valamint az elosztásirányítást is. Ruthouse
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tisztában van azzal, hogy ez beruházást jelent hardverbe, kommunikációs 
eszközökbe és új alkalmazói szoftverekbe. Azonban úgy számol, hogy 
ezeknek a területeknek a központosítása évente 1.5 m illió dollár 
megtakarítást jelent, és bármilyen új rendszer elfogadható, amely 3 év alatt 
megtérül (az évenkénti 1.5 milliós megtakarítást véve alapnak).

2. Vezetési információk -  Ruthouse szerint a központosítás 
hangsúlyozásának egyik fő oka a leltárra, a megrendelés-feldolgozásra és a 
könyvelésre vonatkozó pontos napi információk utáni igény, hogy az 
elosztást és a finanszírozást befolyásoló időszerű vezetési döntések 
legyenek hozhatók.

3. Nagyforgalmú ügyfelek -  Ruthouse megjegyezte, hogy jelenleg a CAPERT 
a nagyvolumenű nagybani kereskedelem felé fordult. Ez a folyamat a közeli 
jövőben fel fog gyorsulni, hogy lépést tartsanak a "csináld magad az 
autószerelést" mozgalom igényeivel. Felszólította a fejlesztő csoportot, 
hogy dolgozzanak ki egy olyan rendszert, ami a nagyforgalmú ügyfelek jobb 
kiszolgálását teszi lehetővé, de kiszolgálja a kisforgalmú ügyfeleket is (akik 
jelenleg saját raktárkészletüket csökkentették és gyorsabb kiszolgálást 
várnak el).

4. Importált alkatrészek piaca -  Jelenleg arra történnek erőfeszítések, hogy 
a CAPERT által forgalmazott termékek sorába importált alkatrészeket is 
felvegyenek. Jelenleg ez még kísérleti alapokon történik a los angelesi 
elosztó központ által kiszolgált területen. Ennek az új lehetőségnek a 
kezelése kihívást jelent a jelenlegi rendszer kapacitása számára, mivel a 
tárolandó tételek száma lényegesen meg fog növekedni. Egy új 
megrendelés-feldolgozó és leltárellenőrzési rendszernek képesnek kell 
lennie arra, hogy az ilyen jelentős forgalomnövekedést is kezelje.

Ruthouse teljes támogatásáról biztosította a csoportot, és közölte, hogy a 
felső vezetés többi tagja is egyetért ezzel a fejlesztéssel. Jelezte, hogy más, 
éppen zajló fejlesztéseket le kellene állítani, hogy a teljes személyzet 
rendelkezésre álljon. Arra vonatkozóan is jelezte hajlandóságát, hogy 
rendszerszervőket vegyenek fel, ha a folyamat felgyorsítása ezt igényli. Az 
ilyen igényeket az előzetes felmérésről november 15-ig készítendő 
beszámolóban kell leírni. Végül kihangsúlyozta a fejlesztés sürgősségét, 
kijelentve, hogy a CAPERT-nek változtatnia kell a megrendelés-feldolgozó és 
leltárellenőrzési rendszerén 18 hónapon belül, ha fenn akar maradni. 8

8. Az esettanulmány feldolgozása
Az esettanulmány feldolgozása több lépésben és különböző formában 

történhet:
-  egyéni feladatként;
-  csoportos feladatként a közös alkalmazásfejlesztés (Joint Application 
Development, JAD)
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bemutatására úgy, hogy a résztvevők között kialakítjuk a vezetők, a 
felhasználók és a 

fejlesztők csoportját;
-  esetjátékként úgy, hogy az első értekezlet részvevői lesznek a szereplők. 
Értelemszerűen

ebben az esetben a résztvevők csak az esettanulmány 1. és 2. részét kapják 
meg teljes

egészében, a 3. részből minden szereplő csak a saját szövegét kapja meg. 
Az esetjáték több

fordulós is lehet, ekkor az újabb fordulókhoz adagoljuk a 6. és 7. részek 
információit.

A rendszerfejlesztési életciklus különböző fázisainak szemléltetéséhez, 
feldolgozásához az esettanulmány alábbi részeit és a következő kérdéseket 
javasoljuk:

A fejlesztés tervezése: 1-5. rész

1. Elemezze a 4. részben bemutatott dokumentum információtartalmát! 
Elégséges ez a fejlesztés megkezdéséhez?

2. Válasszon egy szereplőt az értekezleten résztvevők közül, és az ő nevében 
fogalmazza meg a rendszerfejlesztési igényt!

3. Próbálja rekonstruálni, milyen listá(ka)t készíthetett Marcini. Használja az 
alábbi listákat is:

a. Szervezeti ábra.
b. Események listája.
c. Elvárások listája.
d. Célok listája.
e. Nyitott kérdések listája.

4. Készítsen fejlesztésvezetési tervet!
Rendszerelemzés: 6. rész

1. Elemezze a CAPERT jelenlegi helyzetét az igények és az elvárások szerint!
2. Tervezzen kérdőívet, amellyel a raktári dolgozók problémáit, igényeit, 

elvárásait felmérheti!
3. Készítse el a megrendelés-feldolgozás adatfolyam-ábráját!
4. Készítse el az igényspecifikációs dokumentumot!
5. Készítse el a jelenlegi rendszer adatfolyam-ábráját!
6. Készítse el a jelenlegi rendszer egyed-kapcsolat diagramját!

Rendszertervezés: 6-7. rész

1. Dolgozza ki a funkcionális igényfelbontás fáját, és ez alapján határozza meg 
a rendszer moduljait és a modulok csatoló felületeit!

2. Készítse el a tervezett rendszer struktúra-ábráját!
3. Állítsa össze a tervezett rendszer adatszótárát!
4. Tervezze meg az új rendszer adatbázisát!
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5. Tervezze meg az új rendszer inputját és outputját! Milyen bizonylatokra és 
jeléentésekre van szükség? Vizsgálja meg az on-line rendelés-felvétel 
lehetőségét és szükségleteit!

6. Határozza meg a raktári rendszer felhasználói felületével szemben elvárható 
követelményeket!

7. Készítse el a megrendelés-rögzítő program felhasználói kézikönyvét!

Az esettanulmány feldolgozásához kézikönyvként Whitten-Bentley-Barlow: 
Systems Analysis &  Design Methods (IRWIN, 1994) könyvét ajánljuk, amelyre 
Christopher Barry (University College Galway, Írország) hívta fel figyelmünket, 
és akinek támogatását, tanácsait ezúton is megköszönjük.
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Barakonyiné Winiczai Klára

GAZDASÁGI ISMERETEK JELENTŐSÉGE A  TELEPÜLÉSTERVEZŐK 
OKTATÁSÁBAN

A településfejlesztés és településtervezés területén gyökeresen új helyzetet teremtett 
a társadalmi rendszerváltás 1990-ben. A  központi irányításon alapuló régi intézmény- 
és szabályozó rendszer leépülésével párhuzamosan megindult az új társadalmi
gazdasági közeg kialakulása. Első lépésként a helyi önkormányzatokról szóló törvény 
elfogadása, majd a plurális tulajdonviszonyok fokozatos megteremtése alakított ki új 
körülményeket. Ma e folyamat befejezéseként küszöbön áll a településfejlesztés és 
településrendezés egységes jogi keretrendszerét jelentő: területfejlesztésről és 
területrendezésreől szóló törvény, valamint az új építési törvény parlamenti 
ratifikálása.

A változások új feladatok elé állítják mindazokat (önkormányzatokat, tervezőket, 
beruházókat, lakókat), akik aktív formálóivá váltak a települések jövőjének. A 
településrervezés és -fejlesztés sok szereplőssé és demokratikussá, nyitottá váló 
folyamata új szakmát hív életre hazánkban, a nyugat-európai típusú "plannar"-t, illetve 
településtervezőt.

A településtervező nem mérnök, nem közgazdász, nem szociológus, stb., hanem a 
település változását előidéző összetett folyamatot a maga komplexitásában átlátni, 
tervezni és kontrolálni képes szakember. Olyan, több szakma határterületén mozgó 
szakember, aki képes a településfejlesztési stratégia kidolgozására azáltal, hogy 
rendelkezik annyi műszaki (építészeti, városrendezési), ökológiai, gazdasági 
(beruzházási, pénzügyi, piaci, stb.), jogi, társadalmi és politikai ismerettel, hogy a 
tervkészítés során az érintett szakterületek képviselőinek érdemi partnere legyen, s 
aki fel tudja mérni a tervekben megfogalmazott célok megvalósításának lehetőségét, 
következményeit. A településtervező dolga az elkülönült szakmai, valamint a 
közösségi és az egyéni érdekek harcában a közvetítő szerepét játszani, a remélhető 
konszenzus kialakításának céljával. A településtervező éppen sokoldalú 
felkészültsége révén válik képessé a település fejlődését a környezeti feltételek, a 
műszaki, a gazdasági és a társadalmi tényezők kölcsönhatásában értékelni, miáltal a 
fejlesztés hatékonysága növekedik.

A karon 1991. óta folyó "településfejlesztő mérnök"- képzés csak részben felel meg a 
fenti célkitűzéseknek. A jelenlegi oktatás legnagyobb gondja az, hogy az általunk 
kibocsátott szakemberek ugyan a hagyományos városrendező mérnöknél több 
társadalmi, gazdasági ismerettel és fogékonysággal rendelkeznek, de ennek szintje 
nem elegendő ahhoz, hogy a fenti követelményeknek valóban megfelelő 
településtervezőkké váljanak. A koreferátum célja a képzés gazdasági
megalapozottságát növelő oktatási modell vázolása.
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Gazdasági tranzakciók - kommunikációs modellek

Kovács Árpád

JPTE Pollack M ihály Műszaki Főiskolai Kar Mérnöki M enedzsm ent Tanszék

A  végzett mérnökök közül sokan kerülnek kis és középvállalatokhoz, ahol a 
technológiai kérdéseken túl gyakran kell foglalkozniuk közvetlenül a cég ügyfeleivel. 
Még inkább így van ez, ha tekintetbe vesszük a Teljeskörü m inőségm enedzsm ent 
(TQM) álláspontját a belső vásárló fogalmáról és követelm ényeiről egy szervezet 
életében.
Fontosnak tartjuk tehát, hogy a menedzsment oktatás keretében megismertessük a 
hallgatókat a vásárlóval való kommunikáció hatékony eszközeivel és fejlesszük az 
ilyen irányú készségeiket. Kiindulópont a szolgáltató társadalom m odellje, am elyben a 
cégek szervezeti felépítése gyökeresen eltérő lehet a megszokott hierarchiáktól, más 
motivációkkal, munkaszervezési módszerekkel, támogató struktúrákkal számolhatunk. 
A szükséges kommunikációs készségek csak a jéghegy csúcsát jelentik , a rosszul 
működő szolgáltatásnak mélyebb okai is vannak. Alapvető fontosságú a vásárló 
középpontba állítása, annak megértetése, hogy mit jelent a m inőség ebben a szférában, 
miben különbözik egy  termék m inőségétől és mitől nehéz igazán ez a típusú munka.
A  gazdasági tranzakciót általában m egelőzi egy viselkedési és kommunikációs 
tranzakció, m elynek sikerességén nagymértékben múlhat az üzlet kim enetele is.

A  tárgyalt kommunikációs modellek:
- Tranzakció analízis

(Bem e elméletének adaptációja a vásárló-eladó viszonyra, 
verseny és/vagy együttműködés)

- A nem verbális eszközök alkalmazási lehetősége
(Különös tekintettel a környezet, az idő és a kultúra összefüggéseire)

- A  hatékony viselkedés
(Szemben az agresszív, a passzív és a manipulativ magatartással, 
a vásárló és az eladó jogai)

- Aktív hallgatás, hatékony kérdezési és panaszkezelési technikák
- NLP program.

A modellek működnek szemtől-szembe, telefonon és írásban (nyomtatásban).

Oktatási módszerek: az anyagközlés mellett szituációs gyakorlatok, problémam egoldás, 
szerepjátékok és esettanulmány elem zés. Ez utóbbi egyik példája "A felolvadt harcsa" 
című esettanulmány feldolgozása.

P /2



A gazdasági ismeretek oktatása a műszaki képzésben

László Antal

JPTE Pollack M ihály Műszaki Főiskolai Kar Mérnöki M enedzsm ent Tanszék

A  műszaki főiskolák nemzetközileg elfogadott képzési célja: a termelés, illetve ahhoz 
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások számára felsőfokú végzettségű műszaki 
szakemberek képzése rövid idő alatt (általában 3 év), államháztartási szempontból 
viszonylag olcsón.
A  mi főiskolai karunk specialitása a gyakorlatorientált je lleg , am elynek feltételeit 
oktatói oldalról a széleskörű ipari - építőipari, hatósági kapcsolat, hallgatói oldalról a 
jelentkezők jellem ző szociális közege teremti meg.
A  gazdasági je llegű  tárgyak a képzésben kiegészítő szerepet töltenek be, ezért az 
oktatásuk elsődleges célja a gazdasági problémák iránti igény felkeltése, a gazdasági 
kérdések iránti érzékenység kialakítása, a gazdasági értékrend alapjainak 
megismertetése.
E cél elérésének módszere az oktatók szem élyétől függő, döntően 
közgazdaságelm életi, illetve rendszerelméleti alapú. A  lényeg közös: a gazdálkodó 
szervezetek (döntően vállalkozások) működésének m egism ertetése funkcionális, 
financiális és inform ációs megközelítésben.
A  minden szakra kiteijedő általános gazdasági jellegű oktatás alapstruktúrája: 
közgazdaságtani alapok és ráépülő vállalatgazdaságtan ismeretek. (E z a különböző 
szakok tanterveiben eltérő tantárgyi elnevezéssel jelenik m eg.)
Természetesen a gazdasági tárgyak nagyobb súllyal jelentkeznek azokon a szakokon, 
ahol a hallgatók a vállalkozásmenedzser szakirányt választhatják (építész, építő, 
vízgazdálkodás).
A  szakirányon belül képzési célunk kettős: egyrészt konkrét vállalkozási ismeretek 
nyújtása, másrészt a kétlépcsős képzés keretein belül az egyetem i képzési szintre 
történő átlépés megalapozása.
Három évfolyam  beiskolázási tapasztalatainak birtokában sikeresnek tekinthető a 
vállalkozásmenedzser posztgraduális képzésünk, amely akkreditált m ásoddiplomát 
nyújt. Itt célunk az elméleti ismeretek felfrissítésén túlmenően olyan korszerű 
praktikus ismeretek nyújtása, amelyeket gyakorló vállalkozók és nagyobb gazdasági 
szervezetek középszintű menedzserei igényelnek.
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A vezetői döntések számítógépes támogatása

Vida Csaba
Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Mérnöki Menedzsment Tanszék

I. Szoftvereszközök és inform atikai m ódszerek az ép ítőipar vállalkozási
gyakorlatában

The lecture deals with changes in the different means o f building management and in the 
information system of the enterprise. It examines the environmental effects some new trends in 
the building market, the changes enterpreneurial attitude and alternations in the structural 
changes o f building industry. It introduces a software system - developed by the department - 
that make fulfilment o f  the contract conditions successful attractive and manageable with 
routine decisions for the businessman.

Der Vortrag handelt von den Veränderungen in den Mitteln des Baumanagements, im 
Informationssystem des Unternehmens. Im Vortrag werden die Umwelteinflüsse, die neuen 
Tendenzen des Baumarktes und die Veränderungen im Untemehmerverhalten, bzw. im Gefüge 
der Bauindustrie untersucht. Es wird ein solches - vom Lehrstuhl entwickeltes - Softwaresystem 
vorgestellt, das die Erfüllung von Vertragsbedingungen für den Unternehmer erfolgreich, 
anziehend und auch mit Routinentscheidungen behandelbar macht.

Új áramlatok az építési piacon

A piacgazdasági körülmények visszaállítása, a kereslet és a kínálat viszonyának fokozódó 
jelentősége a vállalkozási tevékenység módszerbeli megváltoztatását is kikényszerítette. Az irányí
tási rendszer szerkezetváltozása különösen az építőiparra jellemző. Megváltoztak a szervezet 
működési rendszerét alkotó folyamatok rendszerkapcsolatai. Számos, korábban fontos elem 
jelentősége csökkent, míg másoké jelentősen megnőtt, sőt új folyamatok, mint például a 
piackutatás, a minőségbiztosítás, az arculattervezés, és nem utolsó sorban a vállalkozási 
informatika, stb. - beépülése is kívánatossá vált.

A jogi és pénzügyi szabályozókkal gerjesztett szabad verseny a vállalkozók számára azonos 
lehetőségeket kínál. Az építési piac nem tesz különbséget az egyszemélyes vállalkozás és a 
nagyvállalat között, már nem a komplex műszaki teljesítőképességet, hanem a vásárlói igények 
kielégítésének garanciát hangsúlyozza. A vásárló számára szinte közömbös, hogy a vállalkozó a 
szerződésben vállalt - a termék esztétikai és használati értékét tükröző - kötelezettségeit milyen 
módszerrel teljesíti.

A kisvállalkozások szaporodásával, megerősödésével megfigyelhető egy erőteljes szakosodási 
folyamat. Elsősorban a szak- és szerelőipar egy-egy korszerű technológiájára szerveződött cégek 
igen nagy sikerrel versenyeztetik a legkorszerűbb technológiát, a kifogástalan minőséget és a 
vállalkozói rugalmasságot. Általánossá vált a fö- és a generálvállalkozási forma.
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Változások a vállalkozói magatartásban

Megnőtt a megegyezéses elemek - a szerződés - jelentősége. Az alá-és fölérendeltségi viszony 
diktátumait felváltják az együttműködő felek érdekeit kölcsönösen méltányoló új szerződési 
formák. Terjedőben vannak az Egyesült Államokban - a gyakorlat által - kifejlesztett "költség + 
díj" szerződésformák különböző változatai. Ilyen megoldás például az, hogy a vállalkozó "költség 
+ haszon" alapon számol el, de csak a szerződésben meghatározott garantált maximum összegig. 
Ha ezt a garantált összeget túllépi, többletköltségeit nem érvényesítheti a megbízóval szemben. Ha 
viszont megtakarítást ér el saját tevékenységében - a munka egy meghatározott minimum 
összegnél kevesebbe kerül - vagy pedig a rövidebb megvalósítási időnek köszönhetően a megbízó 
kiadásai csökkenthetők, akkor az építtető és a vállalkozó a szerződésben előre rögzített mértékben 
részesedik ennek összegéből. Ez a szerződésforma a könnyű marketing lehetőségét foglalja 
magába, vagyis: tetszetősjói "eladható".l1!

Az építési piac - lényegét tekintve - a titkos versenyre épül. A borítékolt adatok között a használati 
értéket tükröző ár, a rövid megvalósítási idő, a korszerű technológia, a kifogástalan minőség 
dominál. A piaci versenyben való helytállás, a stratégiai célok elérése a vállalkozási politika 
hatékonyságának, taktikájának az eredménye. A piaci jelenlét alapvető feltétele, hogy a vállalat 
kecsegtető ajánlatával megnyerje a versenyfelhívást közzétevő építtetők bizalmát Ennek 
érdekében számos szempontot mérlegel, megfontolt előrelátással igyekszik a kockázatot 
minimalizálni, a tervezhető hasznot maximalizálni. Kompromisszumot keres, amellyel 
összeegyeztethetők a vásárló igényei az "árú" termelési lehetőségeivel: a mozgósítható 
kapacitásokkal, a cég technológiai felkészültségével, az alvállalkozók bevonásának lehetőségével, 
az alkalmazott termelésszervezési módszerrel, stb.

....Egyre nyilvánvalóbbá válik azonban, hogy a komplex problémák kezeléséhez gyors működésű 
- és nagymennyiségű adattal is bánni tudó - "intelligencia erősítőkre" van szükség, amelyeknek 
átadhatjuk a munka zömét,és szellemi képességeinket olyan feladatokra szabadíthatjuk fel, 
amelyeket viszont nem lehet - vagy nem érdemes - számítógépekkel elvégezni.... Pl

A versenyárrendszer olyan kihívás, amelyből csak az informatika tárházát is felvonultató, 
rendszerszemléletű, felkészült menedzser vezetheti vállalkozását sikerre. Alapvető a
személyiségnek - a vezetésnek és a végrehajtó munkaerőnek - a megváltozott helyzete és szerepe 
az egész vállalkozási folyamatban, ami megváltozott feltételek közé helyez régi feladatokat és új, 
korábban nem létező lehetőségek sokaságát ígéri. A tanszék fejlesztésében létrejött 
szoftveralkotások tulajdonképpen ezeknek a felismert változásoknak az eredményei. Az 
ismertetésre kerülő rendszer programjai elsősorban a kisüzemi körülmények között működő 
építőipari vállalkozásokat támogatják. Segítik az árajánlatok elkészítését, az idő- és erőforrás
tervezést, az erőforrás-allokációt, az operatív irányítás feladatait, a vállalkozói teljesítmények 
elszámolását. 1 2

[1] Dénes János: Beruházások az Egyesült Államokban, Akadémiai Könyvkiadó, 1976.
[2 ] Hajnal Albert: Elméletek az emberről számítógépnyelven. Információ és Elektronika.



A vállalkozás információs bázisa

Az építési piac új áramlatainak figyelembevételével kidolgozott eljárás bemutatására egy hallgató 
szakdolgozata - a BA UMAX-X barkácsáruház részletes organizációs terve - alapján kerül sor. 
Az ismertető a vállalkozás menedzselésének azt a fázisát érinti, amely az objektum organizációs 
problémáit helyezi előtérbe. Felvázol egy olyan eljárást, amely a szerződési feltételek teljesítését a 
vállalkozó számára eredményessé, vonzóvá és - nem utolsó sorban - egyszerű, rutin döntésekkel 
is kezelhetővé teszik.

Az előadás nem foglalkozik az árterv és a részletes organizációs terv elkészítésének számítógéppel 
támogatott módszerével: a termelés alapfolyamatainak meghatározásával, a munkarészek 
vállalaton belüli célszerű megosztásával és koncentrálásával, a feladatok összehangolásával, az 
erőforrásokkal való célszerű gazdálkodás teendőivel, csupán utal arra, hogy a bevezetőben 
felvázolt jelenségek és elvek teljes körű érvényesülése megfigyelhető az illusztrációban szereplő 
feladat megoldásában. A feladat információs bázisát - az elvégzendő munkák tételes felsorolását, 
részletes leírását, időnormáit, fajlagos anyagszükségleteit - a Griff-Calc programmal készített 
költségvetés alapozta meg. Az idő- és erőforrástervek hálótervi alapját a Spider szoftverrel 
állították elő. Pl

Az előadás-kivonat végén elhelyezett alvállalkozói dokumentum bemutat egy - az építés-szerelési 
feladat koordinációs időterve alapján előkészített és ugyanarra az adatbázisra vonatkozó - 
alvállalkozói árajánlatot és annak alapját képező koordinációs-kooperációs időtervet, majd az 
olvasó elé tár egy - a számítógéppel készített költségvetés, és az alvállalkozói munkaprogram, 
mint keret-megállapodás alapján összeállított - szakaszszámlát.

Hálótervek az idő- és erőforrás-tervezésben

A felvázolt célkitűzések elérése érdekében számos eszközt - vezetési, informatikai, grafikai, 
logikai, és természetesen szervezési eszközt kell rendszerbe állítani. Az időtervek felépítésében és 
kezelésében létkérdés a gyorsaság, az áttekinthetőség, a manuális munka kiiktatása. Ahhoz, hogy 
az alkotó folyamat kellően gyors és hatékony legyen, a döntéseket folyamatosan ki kellene 
értékeltetni, az alakuló félben lévő modellt - fejlődésének megfelelően - szemléletessé kellene 
tenni. Ez a hagyományos hálótervezési gyakorlatban úgy történik, hogy előre elkészül egy kézi 
háló, és annak vizuális ellenőrzése után kerül a logikai váz rögzítésre. A számítógépes 
eljárásokkal aztán az így kódolt feladatot időelemzik, majd ennek eredményeit a "végterméken", a 
vonalas ütemterveken mutatják be. A tervezés ellenőrzése, finomítása - érthetően - igen 
időigényes, az iterációk száma pedig - ennek okán - elmarad a kívánatostól. 3

[3] A projektmenedzsmentet támogató Spider hálótervező szoftver és az építőipari költségvetések 
készítésének számítógépes támogatására kifejlesztett Griff-Calc program a Griff Vállalkozási 
Stúdió és a Mérnöki Menedzsment tanszék munkatársainak a szoftvertermékei. Kapcsolódó 
alkotások továbbá a Griff-Ker kereskedelmi rendszer. Ez utóbbinak kiegészítése a Griff-Kont 
pénzügyi nyilvántartó és főkönyvi könyvelést végző szoftvertermék.



A Spider mechanizmusa olyan, hogy a logikai döntéseket - de a tevékenységadatokban 
bekövetkező változásokat épp úgy - azonnal kiértékeli, az időelemzést, a hálórajzolást, a vonalas 
ütemtervet azonnal elkészíti. Az automatikus időelemző és grafikai funkciója mellett számos szűrő 
feltétel vehető igénybe a helyes döntésre inspiráló listák, Gantt-diagramok megjelenítéséhez. 
Legfontosabb funkciói a képernyőre történő hálórajzolás mellett az erőforrás-allokáció 
támogatása. E számítógépes hálótervezésre épülő szervezési módszer a menedzsert a program 
által "kitáblázott" egyenes úton, meglepően rövid idő alatt juttatja versenyképes feladatmegoldás
hoz. A szűrőfeltételek megfelelő alkalmazásával elérhető, hogy csak egy erőforrás feladatai és 
hisztogramja legyenek a képernyőn. Az átütemezés így a képernyőn végezhető el. Az allokációs 
döntések iránya - az idők növelése vagy csökkentése, elmozgatás időben esetleg a munka 
megszakítása, időleges szüneteltetése, netán a folyamat eltérő ütemű részekben való megoldása - a 
vizuális ellenőrzés alapján jól, célirányosan kiválasztható! így az allokációi4! - akár több 
erőforrás figyelembe vétele esetén is - átkerülhet a rutinfeladatok közé. A valóság követésére is 
alkalmas, így az operatív irányításnak kellő alapot ad. Ha bekövetkezik egy nem várt esemény - 
akár egyetlen munkás megbetegedése, vagy egy munkagép kiesése - elegendő csak a változás 
tényét a felmerülés helyén rögzíteni, a program azonnal kielemzi és megjeleníti az új eredményt.

Normarendszerek a vállalkozás előkészítésében, elszámolásában

Hosszabb időszakot tekintve a vállalati információbázis stabil alapját képezik a normarendszerek. 
A Griff-Calc programmal készített árajánlatok esetében mód van arra, hogy a versenyár mellett 
az időtervezés legfárasztóbb és nem kedvelt fázisa - az időtervi tevékenységek munka
igényességének meghatározása - is természetes rutinfeladattá váljék Az időterv tevékenységeinek 
feladatköre a költségvetési tételek alapján állítható össze. A tételrészek felbontását illetve 
koncentrálását a program ellenőrzi. Az adatexport eredményeként a folyamatok szakmánkénti 
erőforrásigénye átkerül a Spider hálótervi adatbázisába. így csak az ütemezés - kapacitás és 
időtartam-variánsok kidolgozása - marad a menedzser feladata. A módszer kidolgozásától és 
rendszerbe állításától a szerzők azt remélik, hogy a ma még csak a fiókok alján porosodó, 
méltatlanul kezelt, korszerű számítógépes időtervező eljárások is a vállalkozók kedvelt és 
nélkülözhetetlen eszközeivé válnak!

A munka megszerzését és a termelés előkészítését támogató szoftverrendszer legújabb 
szolgáltatása - a Griff-Calc irányítási célú funkciója - a számlázás, amely a vállalkozások 
megvalósítási szakaszának hiánypótló eszköze. Segítségével lehetővé válik az adott munka 
információs igényének széleskörű kielégítése. Ezek a számla jellegű bizonylatok - lehetnek úgy 
belső, mint külső bizonylatok - az időterv tevékenységeit tartalmazzák. Egy-egy költségvetés 
aktualizált adatbázisára alapozva így - akár számlákra bontva is - kiszámítható a adott szakasz 
tevékenységeinek norma szerinti anyagszükséglete, költségvetési értéke továbbá számlázási adatai. 
Ezt követően sor kerülhet akár az elvégzett munka elszámolására, a számla elkészítésére is.

[4] Irodalmi hivatkozások szerint az allokáció általában csak egy-két erőforrás esetében vezet 
elfogadható időn belül eredményre. A Spider  eredeti ötletre építő eljárása ezt az állítást múlt időbe 
helyezi!







II. Informatikai módszerek, szoftverek a menedzsmentképzésben

A menedzsment oktatásában meghatározó szerepe van a szervezés technológiájának, 
szervezésmódszertani alapokon a problémamegoldás és döntéshozatal fejlesztésének, a döntési 
képességet fejlesztő módszereknek, eljárásoknak és modelltechnikáknak.

Az informatikai módszerek, a számítógéppel támogatott döntési eljárások kutatása, fejlesztése, 
oktatása a JPTE-FMMF Kar Mérnöki Menedzsment Tanszékén 10 éves múltra tekint vissza. 
Gyümölcsöző ipari kapcsolataink, tapasztalataink, következetes tanszéki kutató-fejlesztő 
munkánk új módszerek, eljárások, kidolgozását is lehetővé tették. Ezekkel a fejlesztésekkel 
egyrészt megpróbáltuk a hazai szoftverválasztékban ma is fellelhető hiányt pótolni, másrészt arra 
törekedtünk, hogy ezekre az informatikai módszerekre, szoftvereszközökre alapozva kidolgozzunk 
egy új, hatékony oktatásmódszert. Törekvésünk számos eredeti ötletet, jól oktatható, az 
oktatásban és a gyakorlatban egyaránt jól vizsgázott szoftverterméket eredményezett. * •

___________________________________________ ____________________
szoftver a projekt menedzsment támogatására

A projekt menedzsment oktatását évek óta egy eredeti ötletre épülő és három szervezési 
résztechnikát - a hagyományos GANTT-féle tervezési technikát, a hálótervezést és a szalagszerű 
termelésszervezést - ötvöző, kombináló - a gyakorlati alkalmazások során is sikerrel vizsgázott - 
szoftvertermékre alapozzuk. A kifejlesztett szoftver a szervezési ismeretek tantárgy keretében 
oktatásra kerülő valamennyi idő- és erőforrástervező eljárást támogatja.

A feladat jellegétől függően készíthető vele
• akár csak hagyományos vonalas ütemterv,
• célszerűen akár egy korszerű, MPM hálótechnikára épülő hálóterv,
• akár a sorozatgyártás, a tömegszerű építés-szerelési feladatok szalagszerű termelés- 

szervezésének dokumentációja.

A program az előző technikákat külön-külön, de akár kombinálva is támogatja. Kiváló eszköze az 
erőforrásallokáció oktatásának, ezzel összefüggésben a problémaérzékenység és a döntési 
képesség fejlesztésének.

Bár fényévnyi távolság választ el Herbert Simon "gazdasági embermodeü"-jétőI, korlátáink - 
mivel, mint döntéshozók nem vagyunk sem eléggé informáltak, sem eléggé érzékenyek és mind e 
mellett lényegében következetlenek vagyunk - a megfelelő módszer kialakításával, a 
legmegfelelőbb eszköz kiválasztásával és alkalmazásával leküzdhető. A hálótervezés, mint 
szervezési résztechika olyan modellezési eljárás, amely lehetőséget ad arra, hogy a modellalkotás 
folyamatában alkalmasan választott módszerekkel a problémát gyorsan és "elfogadható" módon, 
jól oldhassuk meg.



• Fokozzák az informáltságot a csoportos döntések alkalmazási lehetőségével, a tagolással, a 
munkamegosztás széleskörű alkalmazásával,

• Fokozzák az érzékenységet a páros összehasonlítás módszerével, a felesleges információk 
kiszűrésével, a komplex döntési eljárások tapasztalataival (célszerű több tulajdonság 
szemszögéből páronként összemérni az elemeket)

• Fokozzák a következetességet a rangsorolással, a döntések folyamatotos és azonnali 
kiértékelésével, a csoportosítás és a szelektív kiválasztás módszereivel. A probléma globális 
megközelítése helyett analitikus módszerek alkalmazhatók.

A modell finomítása - több cél szempontjából való vizsgálata - a tényállapotokban bekövetkeztő 
változásokra való felkészülés a modell szimulációját igényli. A számítógépes hálótervező eljárások 
erre általában alkalmasak. A szimulációs lehetőség a SPIDER egyik fő erőssége.

' GRIFF-CALC
szoftver az önköltség tervezésére, a versenyár kialakításának támogatására

A vállalkozás árképzési gyakorlatának és információrendszerének közvetlenül kimutatható a 
hatása cég piaci versenyképességre. A piaci versenyképesség erősítését célzó kalkulációs 
rendszerünk széleskörű oktatása ezért a vállalkozási ismeretek sarokpontját képezi.
A kifejlesztett szoftver alkalmas mind az ipari, mind pedig az építő- és építőanyagipari 
tevékenység árképzési és - ezzel összefüggésben - bizonyos erőforrásgazdálkodási feladatainak 
számítógépes támogatására.
Kiváló eszköz az altematívaképzésben, a költségérzékenység és a rendszerszemléletű 
gondokodásmód fejlesztéséhez.

programrendszer a számviteli és a pénzügyi folyamatok számítógépes támogatására.

A programrendszer alkalmas a társas vállalkozások ügyviteli folyamatainak komplex 
számítógépes támogatására. Rendszerkapcsolatai révén dinamizálja a szervezet gazdálkodási 
funkcióit, elősegíti a folyamatok közötti összefüggések feltárását, a redundanciák, a várakozások 
kiiktatását. A rendszer a tervszerű működést veszi célba, így hozzájárul a statikus szervezet és a 
dinamikus működési rendszer egységének megteremtéséhez.

Segíti a számlázást, a be- és kimenő számlák bizonylatolását, a készletek és anyagi eszközök 
nyilvátartását, a pénzügyi feladatok - pénztár, folyószámla, likvidáció, stb -ellátását, 
természetessé teszi a könyvelést, elvégzi a főkönyvi feladatokkal összefüggő elemző-, feldolgozó 
munkát, naprakész információkat szolgáltat a vállalkozás eredményességéről, elkészíti a mérleget, 
elősegíti az utókalkulációt.
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Költségvizsgálati módszerek a vezetői munkában

Szvitacs István

JPTE Pollack M ihály Műszaki Főiskolai Kar Mérnöki M enedzsm ent Tanszék

A  mai Magyarországon a piaci versenynek kitett vállalkozások legtöbbje finanszírozási 
problémákkal küzd. Ez foként a kisvállalkozások körében igen gyakori, h iszen  az itt 
jelenlévő vállalkozók jelentős része "kényszervállalkozóként" kezdte e l tevékenységét - 
sokszor az elemi vállalkozási ismeretek (nem egyszer ilyen irányú képességek) teljes 
hiánya mellett. A  környezet oldaláról erőteljesen rájuk nehezedő adaptációs kényszert 
érzékelik ugyan, de pénzügyi problémáiknak súlyos volta miatt sokszor nem  tudnak a 
megoldásukra kellő energiákat mozgósítani. Természetes törekvés a veszteség  elkerü
lése, a napi gondok leküzdése, ami együtt jár a rövidtávban való gondolkodás m egho
nosodásával (sokszor a kívánatost már jócskán meghaladó mértékű m egszokássá  
válásával). Szükség van tehát arra, hogy a vezetők döntéseik pénzügyi kihatásaival 
jobban tisztában legyenek, képesek legyenek felmérni a várható következm ényeket, s 
kiválasztani a legjobbnak tűnő megoldást.
Természetesen nem az az elvárás, hogy minden vezető a professzionalitás szintjén  
értsen a különféle gazdasági számításokhoz, de az igenis elvárható, h ogy felism eije  
azokat a helyzeteket, amikor ilyesfajta m ódszerek alkalmazására van szükség, tisztában 
legyen azzal, hogy m ilyen problémával is áll szemben, s meg tudja fogalm azni a 
szakértők felé elvárásait. Ugyanakkor legalább ilyen fontos az is, h ogy  a szakem berek  
által elkészített javaslatokat megértse, s képes legyen alkalmazásuk lehetőségeit 
reálisan megítélni.
Felmerül tehát a kérdés, hogy mik is azok a leggyakrabban előforduló problémák, 
amelyek megoldására a vezetőt fel kell készíteni. Vizsgálódásaink szerint, am elyeket 
gépjármű márkakereskedők között, részletes kérdőíves felm éréssel végeztünk, 
minimálisan az alábbi területekről lehet szó:

1. Költségvetések készítése és ellenőrzése.
2 . Költségszámítás és elem zés - különös tekintettel a felosztásos illetve határköltség 

számításra, ezen utóbbin belül is kiemelten a fedezetre!
3. Árvetési stratégiák készítése.
4 . Teljesítmények m érése és elem zése, arányelemzések.

A  fenti témakörökben szervezett oktatás tapasztalatai azután igazolták e lőzetes várako
zásainkat. Megmutatkozott, hogy a kisvállalkozások vezetőinek többsége e téren alap
vetően tájékozatlan, ugyanakkor (pozitív tapasztalat!) igényli az ilyesfajta tudást, s 
m egszerzése érdekében m ég anyagi áldozatra is hajlandó.

P /5



Geraldine Robbins 

University College Galway 

Seminar on Modern Business Curriculum:
Role of Business Informatics 

Zalaegerszeg, 28/29th September, 1995.

Structure of Business and Economics School in UCG.
The Faculty o f Commerce has developed rapidly in recent years with 6 new courses 
and all existing courses undergoing major revisions in the last 10 years..
Course Years Number Comment
B. Commerce 3 215 Revised course

B. Commerce & Language 4 45 New course

Evening B. Commerce 4 50 Revised course

Master of Business Studies (mode A ) 2 3-5 Research mode

Master of Business Studies (mode B) 1 20 Taught mode

Master of Business Administration 2 25 Part-time

Master of Rural Development 2 25 Part-time

Master of Economic Science 1/2 20 Managed by Arts Faculty

Master of Information Technology 2 12 Managed by I.T . Centre

Diploma in Rural Development 1 10 College Diploma

Diploma in Management 2 - Part complete Eve. B.Comm.

Diploma in Systems Analysis 1 25 Specialised course

Diploma in Business Studies 1 45 Conversion course

Diploma in Marketing Practice 1 20 Specialised placement course

• Student numbers stand at approximately 1000 with another 150 more expected over 
the next 3 years.

• There are 50 staff members within the Faculty o f Commerce.
• Pressure from the Higher Education Authority has lead to significant increases in 

under-graduate places.
• Greater emphasis is being placed on the development o f specialised post-graduate 

courses.
• There is an increasing trend towards denominated degrees such as B.Commerce 

with French.

Core Departments within the Faculty
• Accountancy and Finance • Business Studies -
• Marketing • Economics

Revising and Creatine New Course
• Initiatives are taken by individual departments
• New and revised courses are recommended by the Faculty and Academic Council 

and approved by the Board o f Studies

P/6
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C ourse Y ears N um ber C om m ent
B. Commerce 3 215 Revised course
B. Commerce & Language 4 45 New course
Evening B. Commerce 4 50 Revised course
Master of Business Studies (mode A) 2 3-5 Research mode
Master of Business Studies (mode B) 1 20 Taught mode
Master of Business Administration 2 25 Part-time
Master of Rural Development 2 25 Part-time
Master of Economic Science 1/2 20 Managed by Arts Faculty
Master of Information Technology 2 12 Managed by I.T. Centre
Diploma in Rural Development 1 10 College Diploma
Diploma in Management 2 - Part complete Eve. B.Comm.
Diploma in Systems Analysis 1 25 Specialised course
Diploma in Business Studies 1 45 Conversion course
Diploma in Marketing Practice 1 20 Specialised placement course



REGULATIONS FOR COURSES OF STUDY AND 
EXAMINATIONS LEADING TO THE DEGREE OF B.COMM.

Regulations for Second and Third Years

1 Graduation

To graduate with the B.Comm. Degree, the student must accumulate a minimum total of 
twenty-six credit units in both Second and Third Years as follows:

Second Commerce: 26 units: 22 obligatory units plus 4 optional units

Third Commerce: 26 units: 6 obligatory units plus 20 optional units

The 20 units o f  options in Third Year must be derived in the following manner:

12 units to come from one subject stream or a minimum of 8 units from each o f two 
streams; the remaining units to come from the other available options.

2 Honours

(a) Honours are awarded on completion o f the B.Comm. Degree, irrespective o f  the 
examination session, according to the following standards:

First Class Honours 70%
Second Class Honours Grade I 62%
Second Class Honours Grade II 55%

(b) The computation o f honours to be based on the results o f Third Commerce or, if to 
the student's advantage, on the combined results o f the Second and Third Commerce 
Years in which case the overall mark to be derived from adding together 30% o f the 
Second Year marks and 70% o f the Third Year marks.

(c) In cases where courses in excess o f  the requirements o f 26 units are presented for 
examination, the best scores in Second Year optional courses up to 4 credit units and 
the best scores in Third Year optional courses up to 20 credit units will be counted 
for honours purposes.

3 Repeats

Unless the Board o f Examiners recommends otherwise, in the case o f Third Commerce 
Repeat Examinations only

(a) the maximum mark obtainable on a repeat examination at any session will be 40%;
(b) candidates who do not present themselves for initial examination in a particular 

subject or subjects will be confined to a mark o f 40% if they present in the Autumn 
examination session or in any session after the normal completion on the B.Comm. 
programme for which they are registered.

4 Time L im it

Students must accumulate a total o f 26 credit units within two academic years o f  having 
passed the First Commerce Examination. The 26 units must include the obligatory 
courses specified for the Second Year.

5 Year's Work

Up to a maximum o f 50% of the marks in any subject may be allotted to Year's Work.
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NEVSLETTER

HERE WE ARE!

Készítette: Ráboczki Beáta
Hegedűs Franciska



Kedves Olvasó!
Köszöntünk a Newsletter című infos 
kiadványunkban.Szeretnénk hétről-hétre a 
specializációval kapcsolatos hírekről 
tájékoztatni, rejtvényeket feladni és 
kapcsolatot tartani a TEMPUS project 
keretében a dán, ír és német 
egyetemekkel.Váljuk ötleteiteket a 
RABE935 vagy a HEFR935 levelezési 
címen.

A TEMPUS BITS-MONET M-JEP program egy igen hosszú mondat rövidítése: 
Business Informatics Training for Students in a Mobility Network.

Ez a program négy egyetemet fog össze:
Az * Aarhaus Handelshojskolen (Dánia)

*University College Galway (Írország)
*Eberhard-Karls-Universitat Tübingen (Németország)
*Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs (Magyarország) 

oktatói és hallgatói kapnak lehetőséget külföldi tanulmányútra - ezért “mobility”.
Évente kb. 100.000 ECU a költségvetés: ennek nagy részét az a költség viszi el 

amit 4 Aarhausba, 7-7 Tübingenbe és Galwayba utazó hallgatóra fordítunk.
A program célja, hogy az itthon lévők az internet segítségével tartsanak kapcsolatot 

velük: dolgozzunk együtt ún. “ Electronic Class “ módszerrel.
Sok minden még kidolgozásra vár, de egy biztos: a dolog elindult, használjuk ki a 

lehetőséget!
Mindenkinek jó munkát kívánok.

Dobay Péter
-------------------  •

Levelezési listák
Megnyitottunk két levelezési listát. Az 

egyik “házi” használatra van, a másikkal a 
külföldi egyetemekkel tarthatjuk a 
kapcsolatot. Rátok vár, hogy'vitatémákat 
vessetek fel.

Megkérjük a külföldi hallgatókat, hogy 
ezekről írják meg a véleményüket és 
kezdeményezzenek őket érintő témákról 
vitát.

Ezen kívül szeretnénk létrehozni egy 
amolyan levelező-klubot. Hirdessen aki 
levelezni szeretne, (kiemelve az érdeklődési 
körét, hobbiját) hogy személyes 
kapcsolatok, barátságok is kialakuljanak.

A Kiállításról
Látogatás és termékfeltáró munka a 

COMPFAIR szakkiállításon Budapesten.
A busz 13-án reggel 6 óra 50-kor 

indul a ‘48-as térről. A kísérőnk Dr 
Borgulya István lesz.

Aki nem kíván velünk visszajönni 
Pécsre, az onnan is elutazhat, de jelentse 
be előre. Kb. 4-ig maradunk.
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COMPFAIR’95

On the 13th of October we were at an international 
computer show and fair called COMPFAIR’95 in 
Budapest. There were more than 500 companies and 
exhibitors, and more than 70000 visitors. New 
softwares, office systems, network programs and 
hardware products were introduced and marketed. Most 
of the multis were there, just to mention the largest: 
Microsoft with Windows’95, Toshiba, Ricoh, 
Panasonic, Westel, Kontrax, Matáv, Pannon GSM, 
IQSOFT. It is a great fair and the companies use it to 
show their new products. We could hardly try any of 
them because hundreds of young people were around 
them. Unfortunately I couldn’t try the Virtual Reality 
System but I hope I will try it next time.

GALWAY

We have received some information about accomodation in Galway. Here they are:
There is a campus, within seven minutes walk of the University, in an attractive 

village. There are three or four bedrooms in each apartment, some single, some twin, 
each fully furnished and equipped. But there is a problem: the rental period is from 
mid-September to mid-June so we can’t get accomodation in there.

We can live in digs. There a student is provided with a bedroom and shares the rest 
of the house with the family. Breakfast and evening meal are included in the cost of 
60 pounds per week.

The third option is renting a house or a flat. The cost of the rent divided by the 
number of students in the house, can cost approximately 25-30 pounds per week, per 
person and heat and light not included.
The cost of living in Ireland was approximately 450 pounds per month in 1993/94. We 
would like to know how much it is now. We can only hope that a helpful angel will 
give us this information.



Mit Fragebogen ausgerüstet < *
COMPFAIR 95 - BUDAPEST. Ausstellung und
M esse für Computertechnik mit über 500 Teilnehmer 
und über 70.000 Besucher. Dieses Jahr am 13. Octo
ber waren wir auch dabei. Wir hatten die Aufgabe, ei
nen Fragebogen (pro Kopf) über Software oder Büro
ausstattung oder Netzprodukt ausfüllen zu lassen

Das war nicht schwer, weil die Fachleute meistens 
höflich und hilfsbereit waren. Wir haben niveauvolle 
Präsentationen gesehen, die grössten Aussteller wa
ren: Microsoft mit Win95 (250 qm Ausstellungsfläch- 
e), Toshiba (200 qm ASF), DTK Hungary, Ricoh, 
Panasonic, Westei, Matáv AG.

Die für mich interessanteste Neuigkeit war die 
handgelenk- und armschonende gebogene Tastatur, 
mit dem die Arbeit viel leichter und bequemer ist.

Natürlich war das Angebot auch an Internet - 
Dienstleistung hoch.

Tübingen - Stadtinfo
IN BUNDESREPUBLIK DEUTCHLAND, Baden- 
Württemberg, zwischen Schwäbischer Alb und 
Schwarzwald am Ufer des Neckars gelegen Seit der 
Gründung der Uni ist die Stadt durch ihr besonderes 
Flair als alte Universitätstadt geprägt.

Mit 82.259 Einwohnern und mehr als 25.000 Stu
denten ist Tübingen eine junge und lebendige Stadt. 
In der sehr schön erhaltenen, als Fußgängerzone 
ausgebauten Altstadt pulsiert das Leben.

Allabendlich ist der romanische Marktplatz (das 
Rathaus ist über 550 Jahre alt) beliebter Treffpunkt 
für Jung und Alt.

Aufenthaltskosten in Tübingen
WENN DU IN TÜBINGEN LEBEN WILLST, mußt 
du minimal mit den folgenden Kosten rechnen:

Ernährung DM 2 5 0 ,- , Miete DM 3 5 0 ,-, Klei
dung DM 70,-, Krankenversicherung DM 7 0 ,- , Büch
er DM 6 0 ,- , Verkehr DM 5 0 ,- , persönliche Hygiene 
D M 5 0 , - ,  Wäscherei DM 15, - ,  andere Lernhilfe
mittels DM 10, - ,  andere Kosten DM 75,-.

Das ergibt zusammen DM 1000,- pro Monate

t /N EW S
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World’s Fair‘96
ZWEI AMERIKANISCHE MANAGERS organisi
eren eine digitale W eltausstellung im INTERNET.

Interesse an Errichtung von Pavillons haben be
reits 50 Länder gemeldet, sogar Peter Gabriel w if 
ein Konzert live ins Expo-Netz einspeisen, das japa
nische Tokio-Aquarium Unterwasservideos und Er- 
läutung auf Japanisch beisteuern.

Offizielle Eröffnung ist im Januar 1996, doch der 
erste Server nahm schon am 18. Oktober den Bet
rieb auf.

RAM-Verdoppler
IN KALIFORNIEN hat Rainer Poerter eine Softwa
re-Lösung für das Speicherproblem des Win95 er
funden.

Sein für das alte und neue Windows taugliche 
Programm “SöftRam” bewirkt durch raffiniertes 
Datenmanagement eine Verdopplung des Arbeits
speichers, und das kostet weniger als die Hardware- 
Lösung (Dram-Chips - W echsel). Bisher sind eine 
Millionen Exemplaren verkauft worden.

A cikkek magyarul a 
HISP-en olvashatóak.

Die Eberhard-Karls Universität
GEGRÜNDET DURCH GRAF EBERHARD IM
BART IM JAHRE 1477. W ichtige Momenten: 
1589: Kepler beginnt sein Studium 
1623: Prof. W ilhelm Schickhard erfindet die erste 

mechanische Rechenmaschine der Welt 
1694: Prof. R. J. Cameriarius entdeckt die Ge

schlechtlichkeit der Pflanzen 
1790: Hier studieren im selben Zimmer Hegel,

Hölderlin und Schelling
1904: Erstmals werden Studentinnen offiziell zum 

Studium zugelassen  
1933: Gleichschaltung der Universtiät 
1945: Als erste Uni Deutschlands kann sie den 

Studienbetrieb wieder aufnehmen 
1968: Studentenunruhen 
1995: An 5 Fakultäten studieren fast 26 000

Studenten • < _  B u j d o s ó  G é z a

P e t r u s  N o r b e r t
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Introduction

We are pursuing an BSc degree at Janus Pannonius University. This is our 3rd year 
here, and we chose the informatics specialisation this year. We are:

Wir möchten einen BSc diploma an der Janus Pannonius Universität bekommen. Wir 
sind seit mehr als zwei Jahren hier, und haben das Informatik Spezialisation für dieses 
Jahr gewählt. Wir sind:

Bajza András 
Békásy Anikó 
Bognár Róbert 
Büki András 
Digner Tamás 
Farkas Miklós 
Ferencz Zoltán 
Gonda Gergely 
Gyárfás István 
Hegedűs Ágnes 
Heiter Zoltán 
Kovács Péter 
Nagy Gábor 
Neducsin Miroszláv 
Pandúr Anna 
Poronyi Péter 
Rúzsa Csaba 
Simon Krisztina 
Szabolcs Péter 
Szabó Tamás 
Szél Róbert 
Téglássy László 
Tóth Botond 
Tremmel Nóra 
Varga Ákos 
Veres Szabolcs 
Ferencz Zoltán

TEMPUS
BITS-VrA'ET MJEP 9452 
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i n t erv i ew

This interview was made with Peter Nagy, who spent the last semester in 
Denmark with the help of Tempus Programme.

Peter Szaboles:-W hat w ere the criteria  o f  the selection  f o r  g e ttin g  the
scholarsh ip  to  D en m ark?  H ow  m any m em bers o f  th e  in fo rm a tics  
specia lisa tion  h a d  th e  chance to g o  abroad?

Peter Nagy: -The main points were the study performance and the language exams. 
Activity in informatics was taken into consideration as well. Finally four of 
us were selected for Aarhus, and other fourteen members could go to 
Germany and Ireland.
-W h en  d id  y o u  arrive  an d  w h at w ere  y o u r  f ir s t  im pression s?
-We finished our exams in the middle of January and a couple of days later 
we left for Aarhus. We arrived late at night, so my first impression was the 
"darkness". It was quite surprising that even the scavenger spoke English. 
-H ow  w ere y o u  accom m oda ted  there?
-I shared a two room apartment with one of my group members. The other 

two guys lived in a dormitory.
-W h a t k in d  o f  un iversity  d id  y o u  a tten d  a n d  w h at w as th e  life  lik e  
there?
-Well it was rather a business school than a university. I found it interesting 
that many subjects didn't last for the whole semester. On the whole it wasn't 
too difficult. As for life: every Thursday there were parties, where most of the 
exchange students appeared. We got on well with them, especially with the 
Czechs.
-N ow  let's turn to  the question  o f  scholarship . H ow  m uch  m o n ey  w ere  
y o u  p ro v id ed  w ith?
-We got about DK5000 a month. The apartment cost DK1400. I spent the half 
of the remaining on food. The rest was my pocket-money. I was well off, I 
could even afford travelling across Denmark.
-A n d  w h at ab o u t y o u r  exam s?
-I had four exams. Three of them were written and we were allowed to use our 
books during the exams. For the fourth exam we had to prepare a fifteen page 
essay. We came back to Hungary in the middle of June and I passed six 
exams within two weeks.
-F inally  how  d id  y o u  enjoy y o u r  stayin g there?
-1 liked Denmark very much and I was pleased with everything.
-T hank y o u  f o r  th e  intennew...

Szabolcs
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Webweaving

C entral E u ro p e  is a  sm all b lip  o n  th e  
In ternet. A cco rd in g  to  a  regu la r su rv ey  by  the 
G eo rg ia  T ech  R esea rch  C o rp o ra tio n , 3 8 %  o f  th e  
reg ion 's In te rn e t u se rs  a re  in so m e  fo rm  o f  
education , co m p ared  w ith  less than  3 0 %  in W este rn  
E u ro p e  and  th e  U S . T h e  com m ercia l s e c to r  
accoun ts  fo r ju s t  11%  o f  In te rn e t use, ag a in s t o v e r  
3 0 %  in th e  W est, w h e re  th e  nu m b er o f  business 
users is m o re  th an  d o u b lin g  every  year.

W eb -serv ice  p ro v id e rs  and  ad v e rtise rs  a re  
scarce ly  falling o v e r  them selves to  c a te r  to  th e  
C entral E u ro p ean  M ark e t. T h e re  is a  little  o n  o ffe r  
in local languages: E ng lish  is th e  lingua fra n c a  o f  th e  
co m p u te r  industry , and  th e  alphabe ts an d  d iacritics 
o f  th e  reg io n 's  lan g u ag es  a re  tricky  fo r  th e  av e rag e  
PC .

B u t local firm s a re  s ta rting  to  fill th e  gap . 
L ed by am b itious m ed ia  o rg an isa tio n s su ch  as 
R ussia's G o los R ossiya  an d  C hech  R ad io  P rag u e , th e  
reg ion 's n ew spapers , m agaz ines, rad io  an d  T v  
sta tions a re  on  d isp lay  o n  th e  U in te rn e t to  a  g re a te r  
ex ten t than  th e ir  co u n te rp a rts . A nd ru n n in g  a  w eb  
site has b eco m e  a  b ad g e  o f  p rid e  fo r  m an y  o f  
C entral E u ro p e 's  m o re  g loba lly  m inded  com pan ies . 
Q ualilty  is variab le  a n d  unpred ic tab le : tro u b led  
airline A ero flo t’s h o m e p ag e  is a  s lick ,"  o p p u le n t 
affair, w h ile  b o o m in g  L u k o il's  p e rm an en tly  says: " 
this pag e  is no t available . P lea se  try  a n o th e r  tim e ",

M itte l-E u ro p a  befinde t sich  als ein k le iner 
P u n k t a u f  dem  In te rn e t. N ach  d em  A ufrnessung  von  
G e o rg ia  T ech  R esea rch  C o rp o ra tio n  g e h ö rt d ie 38%  
d e r  V erw en d e r  -  in irg en d w e lch e r  fo rm  -  zum  
G eb ie t des U n terrich tes , w ä h re n d  d iese  Z ahl im  
W e s t-E u ro p a  u n d  in den  V ere in ig ten  S taa ten  ist 
w e n ig e r  als 30% .
D e r  H an d e lssek to r h a t n u r  11%  teil, h n  G egen te il 
d am it ist d iese G rö ß e  im  W esten  m e h r  als 30% , w o  
s ich  d ie  Z ah l d e r  h an d e lsm äß ig en  V erw en d e r Ja h r  
z u  J a h r  v erdoppe lt.

D ie W eb -D ien stle is te r u n d  V erk ü n d er  
tre ffen  e in an d er m it dem  K ü m m e rn  u m  den  m ittel- 
eu ro p isc h en  M a rk t n ich t d u rch . D a s  A n g eb o t a u f  
d e n  östlichen  S p rach en  ist s e h r  w en ig . A ls S p rach e  
d e r  C o m p u te rg ew e rb e  fu n k c ió m ért d a s  E ng lisch , d ie  
Z e ich en  d e r  S p rach en  d e r  R e g io n  sind  zu  den  
d u rch sch n ittlich en  PC -s. A b er d ie  ö stlich en  F irm en 
b eg in n en sch o n  d iese S valte  au feu fu llen . M it d e r  
L e itu n g  so lch en  am bitiösen  M ed ien o rg an isa tio n en , 
w ie  russische G o lo s  R ossija  u n d  d a s  tschech ische  
R a d io  P rague, sind  d ie  Z e itu n g en , Z eitsch riften , 
R a d io -  u n d  T V -S e n d e r  d e r  R e g io n  in einem  
g rö ß e re n  M aß  a u f  dem  In te rn e t da, als ih re  
w estlichen  P a rtn e r. D ie  A n b eh a ltu n g  e in er W eb- 
S e ite  w u rd e  zu m  ken n ze ich en  d e s  S to lzes  fü r d ie 
F irm e n  in  M itte l-E u ro p a , d ie  g lo b a le r  denken . D ie  
Q u a li tä t is w ech se ln d  u n d  u n v o rau sseh b ar: d ie 
H o m e p a g e  von  A ero flo t ist g esch ick t und  
p rach tv o ll, im G egen te il d am it d ie  v o n  L ukon il sag t 
im m e r  w ieder: " D iese S e ite  is t m om entlich  
u n e rre ich tb a r. V ersuchen  S ie ein a n d e re s  mal!".

S o u rc e : B usiness C en tra l E u ro p e , S e p te m b e r 1996
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