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Bevezetés 

A műszaki cikkek napjainkban életünk részét képezik. (Forrás: 1. irodalmi 

jegyzék)   A technikai találmányok rendkívül sokrétűek, fejlődésük pedig igen 

dinamikus léptekben halad, így egyre nehezebb lépést tartani velük. (Forrás: 2. 

irodalmi jegyzék) A tudatos vásárló, - akinek nem mindegy hol és mit vesz - 

egyre népszerűbb fogalom itthon is, a média is - különösképp a 

fogyasztóvédelem - egyre többet hangsúlyozza. (Forrás: 3. irodalmi jegyzék)  

Műszaki cikkek esetében honnan tudhatja egy vevő, hogy mit is vesz meg egy 

adott márkánál? Az alapvető igényein túl (például egy rádió esetében, hogy 

befoghassa kedvenc rádióállomását és azt "recsegés-mentesen" hallgathassa) 

tudja-e milyen szolgáltatásokat, minőséget (mely, mint fogalom túl általános, 

hisz ezt még lebonthatjuk többek közt összeszerelési, anyag felhasználási, 

csomagolási, garancia és szerviz minőségre) kap pénzéért?  

A tudatos vásárlók rendszerint tájékozódnak vásárlás előtt, nem "hirtelen 

felindulásból" vesznek meg valamit. Az érdeklődők pedig találhatnak műszaki 

cikkekre építkező különböző magazinokat (pl. Autohifi, forrás: 4. irodalmi 

jegyzék), rádió- és televízió műsorokat (pl. Tempó,  forrás: 5. irodalmi jegyzék) 

és az internet terjedésével egyre több on-line cikkhez is juthatnak (pl. hardverek 

estén a Prohardver honlapja. (Forrás: 6. irodalmi jegyzék) A szakcikkek 

többsége azonban amellett, hogy teljesítmény-orientált, nem vizsgálja 

ár/teljesítmény szempontjából tesztalanyait (Forrás: 7. irodalmi jegyzék), pedig 

a potenciális vevő nem csak a legjobb termékre lenne kíváncsi, hanem arra is, 

hogy adott árszinten melyik döntésből származna a legtöbb haszon? (Forrás: 8. 

irodalmi jegyzék) Az ár/teljesítmény-bajnok ugyanis nem feltétlenül egyezik 

meg a legjobb teljesítményt nyújtóval (vagyis a rádió platói ideáljával), sőt 

utóbbinak „rendszerint aránytalanul magas” a felára. (Forrás: 9. irodalmi 

jegyzék) 
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Ezeken túl pedig az egyes szakcikkek tesztjei és konklúziói - jobb esetben is - 

saját benchmarkjuk, tesztrendszerük eredményei, melyek módszereik 

különbözőségéből adódóan esetenként egymással ellentmondásos konklúziókra 

jutnak (Forrás: 10. irodalmi jegyzék). 

Motiváció 

Műszaki cikkek már régóta foglalkoztatnak, online és offline szakcikkekből is 

sokat olvastam már, főleg informatikai és autós témában, valamint dolgoztam 

egy autómárka magyarországi importőrénél is (vö. 7. szemeszter 13 hetes 

gyakorlata). Használtam már benchmarking programokat (pl. Everest, 3DMark) 

számítógépek - vagy egyes alkatrészeik - teljesítményének mérésére és 

naprakészen tartom magam a műszaki cikkek fejlődése terén. Az esetek 

többségében azonban, kiváltképp autós téren, azt tapasztaltam, hogy nem létezik 

objektív benchmarking, egy-egy összevetés eredménye "ad hoc" keletkezik. A 

tudományos diákköri pályamunkámban ezért újfajta megközelítésekből 

szeretném bemutatni, részben egy autós példán keresztül a független tesztelés 

fázisát.  

Az ország adottságaiból feltételezhető, hogy a mezőgazdaságban dolgozók 

aránya még mindig nem elhanyagolható. Ha pedig sokan vannak, akik kisebb-

nagyobb területen gazdálkodnak, vélhetőleg gépekre is szükségük van. Egy 

ilyen gép ára az olcsóbb kategóriákban is vetekszik egy lakás árával. (Forrás: 

11. irodalmi jegyzék) A gazdaságos földművelés gépigényes tevékenység, a 

gépeket pedig hosszú távra vásárolják. (Forrás: 12. irodalmi jegyzék) Ezért nem 

mindegy, hogy mit vesznek és mennyiért. A modern informatika és a 

matematika együttes kombinációjával szeretnék segíteni a  mezőgazdasági 

döntéshozók vásárlási döntéseinek meghozatalában. A dolgozat motivációja, 

hogy a jelenlegi gyakorlattal ellentétben a márkákat egy újfajta megközelítésből 

vesse össze, matematikai úton kezelve számokra, tényadatokra egyszerűsítse és 
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ezáltal objektivizálja a márka fogalmát az esetenként szubjektív, „hasra 

ütésszerű” eredményhirdetéssel szemben.  

Cél 

A pályamunka célja, hogy műszaki cikkek többrétegű hasonlóságelemzésének 

példáján keresztül bemutassa az olvasónak a tényalapú gondolkodásmód 

lényegét, ezzel ellenpólust képezzen a jelenlegi (vö. „best” practice) 

gyakorlatokkal szemben. A marketing szemléletű képek a termékeket 

rendszerint szubjektív (Forrás: 13. irodalmi jegyzék) nézőpontba helyezik, 

illusztrációkkal szépítik, ezzel ösztönzik a termékek vásárlását, azok jobb 

eladhatóságát. A potenciális vásárló fejében születő kép torzul (Forrás: 

14.irodalmi jegyzék). A matematikai szemlélettel objektívebb fogalomalkotás 

hozható létre (Forrás: 15. irodalmi jegyzék). A szerző feladatának tekinti, hogy 

megismertesse az olvasót ezzel a módszerrel és segítsen kialakítani egy 

letisztult, minőségorientált képet. Mivel a mezőgazdaság gépigényes terület a 

precíziós gazdaságok számára is szeretnék rávilágítani döntési lehetőségeikre.  

Célcsoport 

A dolgozat célcsoportjának tekinti - az Anyag és Módszer fejezetben később 

részletesen bemutatott, a módszer egyik példájaként értelmezhető 

mezőgazdasági gépek tesztjei okán  - a mezőgazdasági gépvásárlókat, 

potenciális vevőket és az ezek után érdeklődőket. Számukra segíthet a 

racionálisabb döntés meghozásában. A további példákon keresztül a 

márkakereskedéseket/kereskedelmi képviseleteket, akik képet kaphatnak saját 

márkájuk a többi márkához képest elért eredményéről, Az offline és online 

szaksajtót, akik ezáltal kapnak egy módszert, mellyel a tesztjeik hitelesebb 

képet festhetnek a mindenkori tesztalanyokról. Továbbá a később bemutatott 

példák univerzalitása okán a műszaki cikkek után érdeklődő társadalmat.   
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Hasznosság 

A műszaki cikkek tartós fogyasztási cikkek, ilyen termékeket rendszerint 

hosszabb időtávra vásárolunk. A hatásuk így években mérhető (Forrás: 16. 

irodalmi jegyzék) . A módszer használatával a jelenlegi gyakorlatnál 

objektívebb képet kaphatunk a termékekről, segítségével letisztult és világos, 

manipuláció-mentes nézőpontot teremthetünk. 

Az objektivitás növeléséből elsősorban a gépet vásárló profitál, azáltal, hogy a 

számára érintett kategóriában alátámasztást nyer a győztes objektum és 

indoklást kap a vásárlói miértről. Az eddigi gyakorlattal (best practice) 

ellentétben, ahol különböző impulzusok bizonyítás nélkül érték és serkentették 

vásárlásra, az itt bemutatásra kerülő módszerrel objektívebb képet kaphat a 

termékekről, amely hozzásegíti ezáltal a racionálisabb döntés meghozásához. 

Azaz, ha az objektivitást növeljük, vele arányosan nő az ésszerűség és 

indokoltság is. Ez pedig egy-egy döntés meghozásában kiemelkedő fontosságú 

kellene, hogy legyen. Az objektivitás növelése azonban több tényezőtől függ, 

szintjei vannak. Növekedése a különböző szintek mivoltától függ. Növelhető, ha 

már maga az adatvagyon is objektív, fokozható, maximalizálható, ha az 

adatvagyont megfelelő módon kezelik. A dolgozat akkor nevezhető tehát 

hasznosnak, ha hatására a jelenlegi "best pracitce" szereplői lépéseket tesznek 

az objektivitás irányába, és a tesztek valódi méréseket és bechmark rendszert 

kezdenek alkalmazni. 

A dolgozat, mint egy későbbi téma alapjai 

Ha a szakcikkek tesztalanyait objektívebben tudnák tesztelni - és mindezt 

egységes keretrendszeren belül, meghatározott szabályok mentén tennék 

(konszolidált és strukturált adatvagyonnal megtámogatva) - és ily módon tárnák 

az olvasó (későbbi leendő vásárló) felé, az számára a géphasználat során hosszú 
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távon feltételezhetően megtérülne
1
 , hiszen egy teszt valódi győztese a piacon is 

győztes kellene, hogy legyen, a teszt pedig az alanyokat tekintve az újságíró 

kezébe adott végső erőpróba, mely jelentős, vásárlót befolyásoló tényezővel 

kéne, hogy bírjon. A piacon megjelenni kívánó márkák számára pedig ez a fajta 

döntéstámogatás jelentős elmozdulást jelentene a "valódi" márkák irányába, 

akik a gyártás során az "igazi minőséget" és a jó ár/érték arányt képviselik. Ez 

pedig egyúttal azt is jelentené, hogy a rendszeresen megjelenő magazinok, 

újságok tesztjei hosszú távon letörnék a piacon (most még) jelenlévő valódi 

fejlődést és minőséget nem képviselő és ezáltal az innovációt gátló márkákat, 

mint a konszolidálatlan állapotok haszonélvezőit.
2
  Az objektivitás növelése 

érdekében azonban egy egységes keretrendszer kialakítására lenne szükség. 

Termékcsoportonként egy-egy olyan attribútum-rendszerre, amit egységesen 

használnak a szakcikkek írói (vö. engedélyezési okiratok tartalma). Ezáltal az 

adatok bármikor összevethetők lennének egymással és minden esetben győztest, 

illetve győzteseket lehetne hirdetni. Az újabb tesztalanyok eredményei pedig 

bekerülnének a közös táblázatba. Ezzel nem csupán az egymással rivalizáló 

gyártók termékeit lehetne egymással összevetni, de egy-egy márka újabb 

termékét is az elődmodellel, egyértelműen kimutatva a (remélhetőleg) pozitív 

fejlődés pontos mértékét, nagyságát. (Példa: egy Forma1-es pályán az autók 

egyesével tesznek köröket, a köridőt pedig lemérik. Ugyanazon a pályán 

bármelyik autó (nem csak Forma1-es) tehet meg köröket, a teljesítménye (és 

indirekt módon a vezető képessége) alapján pedig besorolják egy egységes 

táblázatba, rögzítve a köridőt. A táblázat egy nagy egységet képez, ahova a 

mind újabb versenyzők a tesztek által delegálódnak és teljesítményük (azaz 

köridejük) alapján besorolódnak a táblázat megfelelő helyére.) A keretrendszer 

során pontosan meg kellene határozni az egységes (termék-specifikus) 

                                                           
1
 Ha ugyanis objektívebbek az elemzések, a döntés racionálisabb lehet. Racionális döntéssel pedig könnyebb 

kiválasztani az ideális gépet, amely a használója számára saját KO kritériumai szerint akár hosszabb 

élettartammal is rendelkezhet. 
2
 A hasznosság fő iránya itt társadalmi szintű 
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szabályokat, lefektetni az alapokat (pl. traktorok motor zajszintje esetén annak 

mértékegysége, a mérés pontos helye, mérési távolság a zajforrástól, stb.). 

Továbbá gyártói oldalról minden engedélyezési okirattal rendelkező műszaki 

termék adatvagyona nyilvános és egységes kellene, hogy legyen, ezzel is 

támogatva az adathalász tevékenységet is végző cikkírót a műszaki termék 

bemutatásában, és a fogyasztót a gyártó termékének jobb megismerésében. 

Jelen pályamunka azonban nem tekinti céljának ezen keretrendszer kialakítását, 

annak módját, meghagyva azt egy esetleges későbbi dolgozat témájának vagy 

ezen dolgozat későbbi kibővítésének.  

A dolgozat tagolása 

A következő fejezetben (Irodalmi áttekintés) előbb bemutatásra kerül a hazai és 

nemzetközi gépesítések jelenlegi helyzete, ill. ennek kapcsán a szubjektív 

stratégiai döntések háttere. Ezt követően az olvasó megismerkedhet a piacon 

jelenleg működő "best pracitce-vel", ennek eszközeivel. Majd bemutatásra kerül 

a saját munka módszeréül szolgáló hasonlóságelemzés (COCO: Component-

based object comparison for objectivity) és az ezek felhasználói felületét jelentő 

szakértői rendszerek és azok fontossága. Egyéb hasonlóságelemző módszerek is 

bemutatásra kerülnek. Az „Anyag és módszer áttekintése, saját vizsgálat, 

elemzés bemutatása” fejezetben a saját elemzések kerülnek bemutatásra, szem 

előtt tartva a tételes paraméterezési reprodukálhatóságot, mindenkor a teljes és 

pontos reprodukálhatóság érdekében az elemzés körülményeit részletesen 

közölve. 

A Kutatási eredmények, javaslatok fejezetben az anyag/adat és módszer 

fejezetben ismertetett kutatások eredményei, következtetései szerepelnek. 

Az Összefoglalás fejezetben a dolgozat és konklúziói kerülnek röviden 

bemutatásra. 
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1. Irodalmi áttekintés 

Az első fejezetben az Olvasó megismerkedhet a jelenlegi agrár ágazati 

körülményekkel mezőgazdasági gépek terén, lévén a dolgozat témája az ezeket 

is érintő műszaki termékek. Ezt követően a márkák fogalomkörét érinti a 

pályamunka, ugyanis ezek, mint kivitelezők valósítják meg a gépeket, tervezik 

és gyártják, majd bocsájtják azokat piacra. Majd a műszaki cikkek értékelésé 

kapcsán a jelenlegi "best practice" kerül bemutatásra, azaz a mai újságírás 

állapotába nyerhet az olvasó betekintést. Néhány ismert,  jelenleg a 

szakterületen nem alkalmazott hasonlóságelemzési módszer, és ezek közül a 

leginkább alkalmasnak vélt módszer ismertetése kerül bemutatásra. Végül az 

ehhez kapcsolódó minőségbiztosítási elemek zárják a fejezetet. 

1.1. Az EU mezőgazdaságigép-gyártása és –piaca 

1.1.1. Nemzetközi kitekintés 

Ismert tudáselemek: „A CEMA (Európai Mezőgazdasági Gépgyártók 

Szövetsége) és a VDMA (Német Gépgyártók Szövetsége) legutóbbi felmérése 

szerint a világ mezőgépipari termelése 67 Mrd euróval ért fel 2008-ban. A 

termelés értéke az előző évihez képest 10 Mrd euróval, + 17,5%-kal növekedett. 

Több, mint 1,5 millió darab traktor hagyta el a gyártószalagokat, és közel 48 

ezer db arató-cséplő gép gördült ki a gyárakból. Ez az utóbbi évek legjobb 

termelési mutatójának számít. A mezőgazdasági gépek exportvolumene tavaly 

38 Mrd eurót tett ki, 19%-kal volt magasabb, mint a 2007. évi. A számok azt 

mutatják, hogy világviszonylatban a mezőgazdaság technikai megújításában a 

2008. év egy nagyon kedvező év volt, nőtt a gépek előállításnak volumene, több 

gépet vásároltak a gazdaságok, és az exportra termelő országok az exporton 

keresztül többletbevételt realizálhattak.” (Forrás: 36. irodalmi jegyzék) 
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Dolgozat szempontjából releváns értelmezés: Az idézetből tehát kiderül, hogy 

abszolút mennyiségben az utóbbi évekhez viszonyítva 2008-ban nagy volt a 

termelési volumen, sok gépet gyártottak. Nem készült azonban olyan 

tanulmány, ami indokolná is ezt a termelési mennyiséget
3
. A forrás nem számol 

be ugyanis arról, hogy ezekre a mennyiségekre valóban szükség van-e. Ha 

ugyanis nem csak a tényekre hagyatkozunk (vö. ennyi készült), hanem 

megvizsgáljuk egyesével az Unió országait, kiderülhet, hogy a gyártók alaposan 

túltermeltek és nem tudni nem-e kell a gabonához hasonlóan "a tengerbe önteni 

a felesleget". (Forrás: 17. irodalmi jegyzék) Illetve felmerülhet a másik véglet, 

miszerint nem-e kevés még így is a legyártott mennyiség, hiszen a géppark nagy 

része már öreg és használhatatlan, és akár még ekkora termelési volumen 

mellett is a következő években felcsapja a fejét az éhség, kiürülnek a készletek, 

a gazdák pedig termelési eszköz nélkül lassabban vagy egyáltalán nem tudnak 

termelni, és nem lesz mint enni??? Ezek a felvetések rávilágítanak, hogy a 

számok pusztán még nem feltétlenül hordoznak tényleges információt/üzenetet. 

Ebben az esetben csupán adatok, amikre további feldolgozás vár/várna. Annak 

érdekében, hogy tényleges információ váljon a számokból, értelmező 

elemzésekre lenne szükség. (Lásd: az ISZAM keretében Horváth Henrietta: A 

DUNA-IPOLY HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS – AKCIÓTERÜLET 

ÁTFOGÓ HELYZETELEMZÉSE HASONLÓSÁGELEMZÉSSEL A 

VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE, A MONITORING 

TEVÉKENYSÉG BÁZISÉRTÉKEINEK MEGHATÁROZÁSA CÉLJÁBÓL 

című munkáját.) Ez pedig utólagos munkát igényel és befolyásoló tényezők 

alapján történő kalkulációkat: Ilyen befolyásoló tényezők például az adott 

területen, régióban vagy ország szinten nézve a munkanélküliség, a 

mezőgazdasági termelés volumene, de még az időjárás is. Minden tényező 

figyelembevételével kirajzolódik egy görbe, mely, mint nézet összevethető a 

tényadatokkal és ezzel igazolható lenne a termelés valódi igénye. Így eldönthető 

                                                           
3
 Egy erre épülő trendeket készítő elemzés külön dolgozat témája lehetne. 



 

9 

 

lenne, hogy valóban szükséges-e termelni ennyi gépet. Elképzelhető, hogy még 

a jelenlegi termelés is alacsony és egy külön tanulmány keretében kimutatásra 

kerülhetne, hogy még további összegekkel is segíteni kell a termelőket 

gyártókapacitásaik növeléséhez, mert a helyzet tragikussá válhat. Ugyanígy 

viszont az is elképzelhető, hogy a gyártási trend túlzó, túltermelnek, és egy 

ekkora mennyiségben nem létező piaci igényt próbálnak kielégíteni. Ez esetben 

a termékek egy része raktárakban várná évekig gazdáját? Ez esetben a nagy 

mennyiségben üresen álló gépek értéke folyamatosan csökken. Esetleg nagy 

kedvezményekkel és támogatásokkal kínálnák, hogy "ne ragadjanak be"? 

Feltételezhető, hogy ebben az esetben megtörne a gépek iránti igény évenkénti 

egyenletes utánpótlásának sorozata, hiszen, ha sokan egyszerre vásárolnak 

gépet, akkor vélhetőleg nem cserélik le őket rövid időn belül. Ekkor pedig egy 

viszonylag jövedelmező év után több évre visszaesne a gépek forgalma. Az 

adatok tehát tények, de nem került elemzésre a "mihez képest sok vagy kevés?" 

kérdés problémaköre. További elemzésekre lenne szükség. A hírek/üzenetek 

fentiek értelmében helyes megfogalmazására vonatkozó képzést például a SZIE 

GTK BA KMT szakon kaphatnak a leendő médiaszakemberek 

(http://miau.gau.hu/miau2009/index_3.php3?x=kmt2: online kommunikáció 

tantárgy), ahol tehát nem az elemzési készség kialakítása, hanem az oknyomozó 

riporteri / megrendelői attitűd finomhangolása a cél. 

 

Ismert tudáselemek: „Erre az évre a CEMA - a tagszövetségeiktől kapott 

információk szerint - 15%-os mezőgépipari termelés-csökkenést prognosztizál 

az unió területére, ami 23,6 Mrd eurónak felel meg. A gyártók kétharmada 

kedvezőtlen piaci tendenciákról számolt be az év első hat hónapjáról, és 

várhatóan minimum 20%-os árbevétel-csökkentést voltak kénytelenek 

elkönyvelni.” (Forrás: 36. irodalmi jegyzék) 

http://miau.gau.hu/miau2009/index_3.php3?x=kmt2
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Dolgozat szempontjából releváns értelmezés: Vajon az idei (2009-es) 

kedvezőtlen tendenciák a gazdasági válság következményei? Ha igen, kizárólag 

annak tudhatók be? Vajon elemezhető, számítható és jósolható-e, hogy ez a 

fajta csökkenés csupán a piac "megbicsaklása" vagy egy tartós lefelé ívelő pálya 

következik ezek után? Gödör vagy szakadék előtt állunk? Hány rossz döntést 

kellett hozni a csökkenéshez, és az utóbbi évek folyamatos növekvő tendenciái 

mennyiben járultak hozzá ehhez? Egyáltalán rossz állapot-e az, hogy 

csökkennek a mutatószámok vagy csupán a piaci egyensúlyhoz, az ideális ívhez 

kerülünk ezzel közelebb és az elmúlt évek termelése volt túlontúl optimista és 

elrugaszkodott??? Azaz elképzelhető, hogy az idézetben említett 20%-os 

visszaesés a körülményeket figyelembe véve még így is kevés és a termelő 

vállalatok ideális kibocsájtási szintje a piac valós tükrében még ettől is 

kevesebb? Továbbá a csökkenéssel kapcsolatos tények milyen irányban és 

mértékben befolyásolják az olvasót (és ezáltal a piacot) saját szándékaiban? (vö. 

a sertésinfluenzához hasonló pánikkeltő hatás.) (Forrás: 18. irodalmi jegyzék ) 

Végül a prevenció jegyében a fő kérdés: a jövőben megelőzhető-e hasonló 

(kellemetlen/kedvezőtlen?) helyzet kialakulása fajlagos mutatók bevonásával, 

tényleges piaci igények, geológiai körülmények, szociális rendszerek 

feltárásával, elemzésével? Ki lehet-e vetíteni egy ekkora látószögre a Balanced 

Scorecard-ot, mint a vállalaton belüli egyensúlyteremtés eszközét? (Lásd: az 

ISZAM keretében Varga Viktor: „MEZŐGAZDASÁGI SZAKTANÁCSADÁS 

ON-LINE TÁMOGATÁSSAL: Online benchmarking egyedi üzemi adatok 

alapján".)  

1.1.2. Hazai szemle 

Ismert tudáselemek: „Az Unió 27 tagországának mezőgazdasága a 

mezőgazdasági gépek jelentős piacának számít. Ez 2008-ban 25,73 Mrd eurós 

piac, amely az előző évhez képest + 16%-kal nőtt, az elmúlt három évben pedig 

+ 29%-os növekedést mutat. A piacnak a nagyobbik részét, 85,5%-át a régi 
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tagországok (15-ök) teszik ki, és 14,5% jut az új tagállamokra. Az új 

tagországok mezőgéppiaca az elmúlt három évben gyorsabban (+ 50%) nőtt, 

mint a régi tagállamoké (+ 26,1%), mivel több uniós pénzt használhattak fel a 

mezőgazdaságuk technikai fejlesztésére.” (Forrás: 36. irodalmi jegyzék) 

„A régi tagországok közül az elmúlt három évben a legnagyobb piaci növekedés 

Hollandiában (+ 50,4%), Dániában (+ 38,1%) és Belgiumban (+ 39,4%) 

következett be. Az új EU-s tagállamok közül Bulgáriában (+ 195,6%), 

Magyarországon (+ 78,8%), Lengyelországban (+ 55,5%) és Csehországban (+ 

46,7%) volt az átlag feletti piaci növekedés.” (Forrás: 36. irodalmi jegyzék) 

Dolgozat szempontjából releváns értelmezés: Az idézetből kiderül, hogy az új 

Uniós tagállamok - köztük Magyarország is - több forrást használhatnak fel, és 

így ezek piaci növekedése átlag feletti. Ha a szálakat itt „el is varrjuk”: a 

növekedés legitimmé és aktuálissá teszi témaválasztásom a műszaki 

tanácsadásról, hiszen most, hogy az eddigi évekhez képest több gép vásárlására 

nyílik lehetőség még indokoltabb lehet, hogy a vásárlók adott pénzből a legjobb 

ár/érték arányú gépet választhassák. A nagyobb pénzalapnak hála pedig több 

vagy erősebb gépekről lehet szó, ahol megfontolandó mire is költi a gazda. 

Vagy ahogy már Erdősi Dezső: Pénz című művében is megírta, a „könnyen jött 

pénz könnyen is megy”? (Forrás: 19. irodalmi jegyzék) Arra azonban nem derül 

fény, és külön tanulmányi munkát és figyelmet érdemelne, hogy az ideális 

állapothoz képest például hazánk esetén mit jelent ez a +78,8%? Nevezhető-e ez 

robbanásszerű növekedésnek, amit ezentúl csak fokozni kéne, vagy már ez az 

elért érték is több, mint kellene? Felmérték-e az országban működő gépek 

állapotát, ami indokolttá teheti az újabb beruházásokat? Figyelembe vették-e, 

hogy az Uniós forráshoz szükséges 50%-os önrész (Forrás: 20. irodalmi 

jegyzék) a gazda oldaláról elvárható kompromisszum-e, vagy hitelt kell 

felvennie és mivel "most van akció" azonnali cselekvésre kényszerítették, nem 

várt adósságba hajszolva magát? Fog-e az új gép vagy műszaki berendezés 
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annyi többletbevételt termelni, hogy azzal az adósság könnyedén 

kompenzálható/törleszthető legyen? 

1.2. Válságban a márkák? 

1.2.1. A márka fogalma 

A márka definíciója több szinten is értelmezhető, több részből tevődik össze. A 

definíciós jegyzékben megtalálható a részletes fogalommagyarázat. 

Ugyan a definíció szerint látszólag adott, hogy mi számít márkának és mi nem. 

Az alapján – definíció szinten – valóban meg lehet állapítani, hiszen, ha egy 

termék vagy vállalat megfelel a fenti leírásnak, akkor márkának számít. Az 

azonban nem derül ki a definícióból – és nem is derülhet ki -, hogy a márkák 

közt van-e különbség (feltehetőleg van, hiszen ha nem lenne, a dolgozat témája 

nem lenne legitimálható), illetve ha van, hogyan lehet mérni? A tudományos 

diákköri dolgozatban később bemutatásra kerülő módszer segítségével, valamint 

a bemutatott példákon keresztül (Anyag és Módszer áttekintése, saját vizsgálat, 

elemzés bemutatása c. fejezet) a szerző kísérletet tesz arra, hogy a márkák közt 

számszerű különbséget tegyen, és az adott adatvagyonból gazdálkodva 

eredményként realizálja a márkák egymáshoz képesti, (hosszabb távon akár 

dinamikusan változó vö. Horváth Henrietta, 2009, dinamikus élettér-értékek) 

értékét a jelenlegi gyakorlattal (best pracice) szemben objektívebb, kizárólag 

tény-alapú benchmarking segítségével.  

1.2.2. A márkák nézetei 

Ismert tudáselemek: „A márkaépítés továbbra is nagyon fontos. Válságban is 

sokkal több esélye van egy jól felépített, ismert márkának, mint egy olyan 

terméknek vagy vállalkozásnak, amely nem tudja kellően megkülönböztetni 

magát a hasonló termékektől vagy vállalkozásoktól. Másodsorban pedig a 
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válság nem feltétlenül jelenti azt, hogy a vevők automatikusan és kizárólag az 

olcsóbb termékek és szolgáltatások felé fordulnak. Sokan ragaszkodnak az 

általuk megszokott, ismerős márkákhoz, csak éppen kevesebbet vesznek belőle. 

Ugyanakkor továbbra is érvényes a megfelelő ár-érték arány előnyben 

részesítése. Ha egy vevő különféle okokból mégis olcsóbb megoldást keres – 

például nem tud valamiből kevesebbet venni -, akkor is elsősorban valamilyen 

márkázott terméket keres.” (Forrás: 35. irodalmi jegyzék) 

„Ha kevesebb pénzük is van rá, az emberek továbbra is hajlandóak arra költeni, 

amiről azt gondolják, hogy értéket képvisel a számukra. Például egy, a 

közelmúltban Kínában végzett Millward Brown-felmérés során fény derült arra, 

hogy az emberek inkább kevesebbet vásárolnak az olyan termékféleségekből, 

mint az alkoholtartalmú italok vagy a nassolnivalók, ahelyett, hogy olyan 

termékeket választanának, amelyek olcsóbbak. Az olyan piacokon, mint Kína, a 

márkák nem csak minőséget sugallnak, hanem státuszt is jelentenek. A márkák 

most fontosabbak, mint valaha.” (Forrás: 35. irodalmi jegyzék) 

Dolgozat szempontjából releváns értelmezés: A fenti idézetek szerint a 

márkákra továbbra is hajlandóak az emberek pénzt áldozni, fontos szerepet 

játszanak életünkben. A márka az idő múlásával is stabil marad. Ha ez így van, 

akkor a nagy beruházási igényű műszaki termékek (pl. mezőgazdasági gépek, 

autók) esetén is feltételezhető ennek érvényessége, azaz nem szabad, hogy 

mindegy legyen, mit vesznek. Itt jön képbe a vásárlási tanácsadóként felfogható 

újságírás (vö. SZIE GTK BA KMT képzés), amely tesztjei segítésével próbál 

segíteni a vásárlónak abban, hogy kialakuljon egy képe a márkákról. A dolgozat 

egyik célja pedig pont az, hogy ezt a kialakult képet egy másik irányból, másik 

módszerrel is az Olvasó elé tárja. 
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1.3. Best Practice 

Ebben a részben néhány példán keresztül bemutatásra kerülnek a műszaki 

termékek piacán alkalmazott jelenlegi módszerek.  

1.3.1. Online és offline szaksajtó  

1.3.1.1. Kultivátorok összehasonlítása 

A német Magazin für Afrartechnik négy szántóföldi kultivátor összehasonlítását 

végezte el 2008.05. számában. Sajnos az említett példány beszerzésére nem volt 

mód, azonban a teszt eredményeit az AgrárUnió is leközölte 2008/6-7. 

számában (Forrás: 34. irodalmi jegyzék). A táblázat eredményeivel, mint  

objektívnek, ténynek vett értékekkel később a dolgozat foglalkozik. Fontos 

megjegyezni azonban, hogy ezek az értékek a forrás alapján nem látják el az 

olvasót kellő információval. Egyrészt a mérés tárgyai, az attribútumok (pl. 

felfüggesztés, emelőerő igény) nem definiáltak kellőképpen. Az olvasónak a 

reprodukálhatóság és a teszt érthetősége érdekében meg kellene ismerkednie 

azzal, hogy miért ezek a tulajdonságok kerültek a benchmark rendszerbe, miért 

ezek a mérendőek.  Másrészt a mérés egzakt körülményei sem kerültek 

bemutatásra, nem derül ki, hogy milyen eszközzel, segédberendezéssel és 

milyen körülmények közt mérték az egyes gépeket. További magyarázatra 

szorulna a "scoring system", azaz a pontozási rendszer is. Az attribútumok egy 

egytől ötig terjedő skálán kerültek értékelésre, ahol 5 pont a legjobb. Az 

azonban nem derült ki, hogy mivel mérték és osztották ki ezeket az értékeket. 

Mivel a táblázatot ilyen formában közölte le az említett magazin és a pontozási 

rendszer alapján győztes hirdethető, illetve rangsor állítható fel a termékek közt, 

ez egy vásárlás előtt álló olvasó számára vásárlási tanácsadásnak is minősül. A 

megadott adatok alapján viszont az olvasó akkor se lenne képes reprodukálni a 

tesztet, ha a technikai eszközök a rendelkezésére állnának. A pontozás 

definiálatlansága és az értékek nem bizonyítható mérése miatt pedig a teszt nem 
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lehet objektív és így racionális vásárlási döntés alapja. (Forrás: AgrárUnió, 

2008/6-7., 102. oldal) 

1.3.1.2. Traktorok összehasonlítása 

Ismert tudáselemek: „Budget tractors battle it out” 

"Build quality: With the name Case IH on the bonnet, none of your neighbours 

would suspect you'd gone for the budget option. The JX bears  a strong 

resembalance to larger Case models and overall build qualtity is good. However 

styling is dated." (Forrás: 37. irodalmi jegyzék) 

Dolgozat szempontjából releváns értelmezés: A fenti részlet az angol Farmers 

Weekly egy traktor tesztjének részlete. Miután bemutatja pontozási rendszerét 

(ebben az esetben is egytől ötig terjed a skála, ahol öt a legjobb), a kiválasztott 

attribútumok (11 darab) pontozásra kerülnek. A fenti idézet az összeszerelési 

minőség értékelése, amire négy pontot kapott. A leírtak szerint az összeszerelési 

minőség jó, a külseje viszont ódivatú. Egyrészt ha az összeszerelési minőséget 

mérjük, hogy befolyásolhatja a kapott értéket a termék külseje? Másrészt pedig 

nem derül ki a tesztből, hogy mivel mérték a minőséget... 

1.3.1.3. Autók összehasonlítása 

Ismert tudáselemek: Az alábbi idézet a műszaki termékek egy másik 

kategóriájáról, az autókról szól: " A legnagyobb nyílása a Logan 

csomagtartójának van, a legmagasabb cuccok a Kalosba férnek. A Kalos 

kasztnija sérülékeny, a Thaliáét gumicsík védi, a legellenállóbb a hatalmas 

műanyag lökhárító a Loganon." "A Logan hátsó lábtere óriási, de nincs hely a 

kisebb tárgyaknak. A középső utasnak a hármasból itt a legkényelmesebb." 

(Forrás: 22. irodalmi jegyzék) 
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Dolgozat szempontjából releváns értelmezés: Az összehasonlító tesztnek 

nevezett írásban látható, hogy az értékelő "legekben" beszél, miközben a 

forrásból látható, hogy semmiféle mérés nem támasztja alá állításait. A tesztnek 

nincs egységes pontozási rendszere sem, győztes a szövegből, a "legek" 

számából és arányából sejthető. Mi a mértékegysége a kényelemnek, amelyet a 

Logan középső utasa kap? Miben mérik a hátsó lábteret? Hogyan mérték a 

sérülékenységet az autók felületén? Ilyen és ehhez hasonló értékelések a 

szubjektivitás „fellegvárává” teszik a magazinokat. Ezek után hogyan várható el 

egy Olvasótól, hogy racionális döntést hozzon vásárláskor? Mi szüksége van a 

potenciális vásárlónak a tesztmagazinra, ha szubjektív döntéseket maga is képes 

hozni? 

A fentiek bemutatták, hogy a jelenlegi "best practice" nem kellően objektív, 

nehezen érthető és értelmezhető, nem egységes, nincs szabványa és nem 

támogatja kellően a vásárlói döntéshozást. A dolgozat tehát ezen problémák 

részleges feloldására tesz kísérletet. 

1.3.2. Marketing gépezetek 

Ismert tudáselemek: "Téged is frusztrál, hogy a céged nem éri el azokat a 

sikereket, amiket megérdemelne, csak mert nem elég jó a marketinged? "Ugye 

Te is ismersz olyan cégeket, akiknek - bár a kínálatuk átlagos - remekül megy, 

mert "jó a marketingjük?" (Forrás: 23. irodalmi jegyzék) 

"A  tervezés, a megfelelő csatornák kiválasztása és a vevőcsalogató 

reklámszövegek megírása mind-mind nagyon fontos tényezők a marketing 

rendszered felépítésében." (Forrás: 24. irodalmi jegyzék) 

A definícióból és az ismert tudáselemekből arra lehet következtetni, hogy a 

marketing közvetlenül nem a termékek és a minőség javításában, a 

teljesítmények növelésében érdekelt, hanem csupán azok eladhatóságában. 
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Azaz felhasználható arra, hogy egy átlagos döntéshizót vevőcsalogató 

eszközökkel vásárlásra buzdítsunk. Jelen pályamunka éppen abban érdekelt, 

hogy olyan gondolkodásmódot ismertessen meg az Olvasóval, amivel a piaci 

szereplők termékei, a különböző márkák egymással teljesítményben és ár-

teljesítmény szinten is összevethetők, és amellyel objektívebb körülmények 

közt hirdethető(k) (teszt)győztes(ek). Ezáltal pedig a fentiekkel ellentétben 

tudatosan ne ábrázoljon értékesebbnek adott eszközt tényleges értékénél. 

1.4. Az objektum-összehasonlítás matematikája 

1.4.1. A hasonlóságelemzés = objektum-összehasonlítás 

„A hasonlóságelemzés célja: A hasonlóságelemzés (vö. benchmarking) 

alkalmazása révén minden paradoxon ellenére elvárható, hogy egyes 

objektumok (pl. emberek, vállalkozások, települések, kistérségek, megyék, 

régiók, országok) másokhoz mérve magukat újszerű (számos esetben okozatilag 

talán le sem vezethető) ötletet nyernek arra vonatkozóan, hová is „fejlődjenek” 

(változzanak) annak reményében, hogy bizonyos céljaik (alapvetően a 

fennmaradásuk) biztosított legyen. 

Számos „összevethetőnek tűnő” jellemzővel rendelkező objektum (pl. 

vállalkozás, autó, ingatlan, régió, ország) külső szemlélőként való összevetése 

feltárhatja a támogatásra illetve a befektetésre (hitelképességre, illetve kockázati 

tőke bevonásra) való jogosultság mértékét.” (Pitlik, 2002)  

1.4.1.1. A Potenciál-csillag módszer 

 Hibrid szakértői rendszer 

 Grafikus támogatással 

 Szubjektív tényezők és súlyok 
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 Előre beépített aggregációs eljárás 

 (tetszőleges aggregációk esélye) 

 Eredmény: százalékban kifejezett hasonlóság és vizuális támogatás 

(Forrás: 25. irodalmi jegyzék) 

 

 

1. ábra: A Potenciál-csillag felépítése 

 

Forrás: 25. egyéb irodalmi jegyzék 

1.4.1.2. A Joker módszer 

"Az INFOKER által forgalmazott és Dobó Andor matematikus (hasonlóságok 

hasonlósága) elméletére támaszkodó szoftver (JOKER) lehetővé teszi egy 

objektum-attribútum mátrix rekonstruálását, amennyiben legalább egy sor és 
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egy oszlop hiánytalanul kitöltésre kerül. Ezen, első látásra talán elvont 

matematikai probléma gyakorlati jelentőségét az alábbi példa segítségével lehet 

megvilágítani. 

Legyenek adva autók, mint objektumok (pl. Ford Escort, VW Golf, stb.) és 

minden autó esetén ezek számszerűsíthető műszaki jellemzői, mint attribútumok 

(pl. hengerek száma, végsebesség, fogyasztás, ajtók száma, ár, stb.). Egy új 

autótípus piacra dobása előtt felvetődik a gyakorlatias kérdés: Mennyiért lehet 

eladni reálisan egy adott műszaki paraméterekkel jellemezhető konstrukciót, ha 

figyelembe vesszük a piacon már ismert, hasonló jellegű autókat? 

A JOKER program segítségével lehetőség van egy fajta árbecslésre, vagyis az 

ár levezetésére a többi, ismert attribútum alapján. Ehhez előzetesen néhány 

rendszerparamétert be kell állítani, melyek közül – az ok-okozatiság 

visszatükrözése miatt – kiemelendők az attribútum típusok (maximalizálandó, 

minimalizálandó, optimalizálandó, stb.). Ez a beállítás, mindaddig, míg csak 

egyetlen hiányos attribútumot kell a többi alapján értelmezni (pl. ár), megadja, 

hogyan kell, hogy függjön az ár az egyes magyarázó tényezőktől (pl. a 

fogyasztás minimalizálandó). 

Ha az autókat adott esetben táblákra/parcellákra cseréljük le, ill. az autót 

jellemző attribútumok helyére a terméseredményt és ennek befolyásoló 

tényezőit helyettesítjük, akkor azonnal világossá válik, hogy a program 

segítségével egy egyszerűen kezelhető, terméseredmény-előrejelző, tervező 

modell van a kezünkben.  

A kétdimenziós objektum attribútum adatstruktúra tetszőleges problémák 

megoldására teszi képessé a programot. Korlátozó tényezőként figyelembe kell 

venni, hogy nem adhatók meg tetszőleges attribútum kapcsolatok (pl. Liebig-

féle függvénykapcsolat). Ezen kívül nem értelmezhető a tanulás folyamata, 

hiszen a minden adatával megadott esetekre nem készül kontroll jellegű becslés. 
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S mivel a becslő függvény sem nyerhető ki a rendszerből, így ez utólag kézi 

vezérléssel sem végezhető el. A megoldást úgy kell elképzelni, hogy egy fixen 

előírt algoritmust a megadott mátrixadatokkal magunk paraméterezzük fel." 

(Forrás: 26. irodalmi jegyzék) 

 

A Joker módszer alkalmazásakor már a kiindulási feltételek is jórészt 

szubjektívek. Se az ár, se a teljesítmény vizsgálatakor nem nyújt kiemelkedő 

elemzést és a becslést súlyozás alapján végzi. (Forrás: 27. irodalmi jegyzék) A 

súlyozás bevonásakor pedig csakis szubjektív módon dönthető el, hogy mely 

értékek számítanak magasabb rendűnek és mennyivel a többihez képest. 

A JOKER módszer használata akkor lehet indokolt, ha az „ideálishoz 

leghasonlóbb” ajánlatot keressük, a mindenben ideálisnak tekintett objektumok 

és az alternatívák összehasonlítása alapján képzett hasonlósági mérőszám 

szerint. (vö. Mikolics, 2001) 

1.4.1.3. Az AMxM módszer 

Az AM x M módszer a „relatíve legjobb” ajánlatot keresi. A módszer azt az 

alternatívát keresi, ahol a legkisebb a „legjobb” és a „legrosszabb” jellemző 

közötti távolság. (vö. Mikolics, 2001) 

A módszer hátránya, hogy a Jokerhez hasonlóan súlyozással működik, ami egy 

szubjektív tényező bevonását jelenti. Így pedig távolodik az objektivitástól és 

ezáltal a tárgyilagosságtól, a pártatlanságtól. (vö. Mikolics, 2001) 

1.4.1.4. COCO módszer (Component-based Object Comparison for 

Objectivity) 

Feltételezések: 
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 Minimum 2 azonos tulajdonságokkal rendelkező objektumnak kell a 

rendelkezésünkre állnia. 

 Az adott attribútumoknak sorszámozhatóaknak kell lenniük (minél 

nagyobb annál jobb vagy pont fordítva). 

 Szükség van egy (a már említett) jól elhatárolható y tulajdonságra pl. ár. 

Működése: 

 A primer adatok rangsorolásából kialakult bemenő adatokhoz 

hozzákapcsoljuk az y tulajdonság értékét, így létrejön az induláshoz 

szükséges objektum-attribútum mátrix (továbbiakban OAM). 

 A sorszámozás során az elemző dönti el, hogy a legkisebb vagy a 

legnagyobb érték kapja az 1-es rangsorszámot. Ez is egy szubjektív 

döntést igényel a módszer alkalmazójától. 

 Az objektumokhoz hozzá kell rendelni egy a lépcsős függvényre 

alapuló, becsült érték kategóriát.  

 Minden objektumnak meg kell határozni a becsült illetve a tény 

értékét, és ezen értékek különbségének a minimumát. 

Eredmények: 

 Akkor van egyensúly,  ha a becsült és a tény adatok különbsége nulla 

vagy közel nulla. 

 Az objektum felül illetve alul értékelt, ha becsült értékek nagyobbak 

illetve kisebbek a tény értékeknél. 

A hasonlóságelemzést többek között a Microsoft Excel Solver moduljával vagy 

az on-line futtatással valósíthatjuk meg. A Solver méret korlátai miatt 
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érdemesebb az on-line futtatást választani, ezzel kiküszöbölhetők a későbbi 

esetleges problémák. (Vö. Kovács-Vrabély, 2008) 

Az online futtatás elérhetősége: http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=e0 

2. ábra: A COCO folyamatábrája 

Forrás: http://miau.gau.hu/myx-free/files/myx_fch1hu.png 

COCO-STD 

 A COCO egy (online) hasonlóságelemzési eljárás, mely egy, az 

objektumok attribútumonkénti rangsorait tartalmazó OAM-ből indul ki 

(vö. input-mátrix: ahol a sorok az objektumok, ill. az oszlopok az 

attribútumok). 

http://miau.gau.hu/myx-free/files/myx_fch1hu.png
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 A standard OAM egy (természetes nagyságrendjében és 

mértékegységében kifejezett) következmény-változót (Y) és tetszőleges 

számú (csak az objektum-rangsorokat) leíró változót (X) tartalmaz. 

 Az egyidejűleg elemezhető objektumok száma tetszőleges. 

 A hasonlóságot az attribútumonként értelmezhető lépcsők (vö. módosuló 

cellák) formájában értelmezi a módszer. A lépcsők lényeg, hogy jobban 

rangsorszámot (helyezést) nem szabad kisebb helyettesítési értékkel 

ellátni, mint egy rosszabbat (vö. korlátozó feltételek). 

 A COCO lépcsőfokait többek között optimalizálás keretében is meg lehet 

határozni (pl. excel: solverrel). 

 Az optimalizálás célja: a becsült Y és a tény Y közötti valamilyen eltérés 

(pl. négyzetes hiba) minimalizálása. 

 A becsült Y-t a lépcsőfokok összege (vö. additív modell) adja 

attribútumonként. 

 A COCO-STD a my-x projekt terméke. 

 

COCO-STEP-A 

 A COCO-STEP eljárás neve is arra utal, hogy egy COCO-variánst több 

lépésben egymás után alkalmazva, a korábbi fázisban már értékelt 

(zajjá/konstanssá nem vált) attribútumokat elhagyva mindaddig kell 

folytatni az értékelést, amíg minden egyes attribútum bevonásra nem 

került a modellbe, vagy a modell egyensúlyvesztést nem detektál az 

objektumok között. 

 

COCO-Y0 

 A COCO-Y0 elnevezés arra utal, hogy itt nem feltétlenül létezik önálló 

jelenségként értelmezhető Y (pl. ár), hanem esetlegesen csak egy fiktív, 

minden objektumra azonos érték (ill. minden objektumra azonos ár). 
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 A korlátozó feltétel így nem két-két lépcsőfok esetére írja elő, hogy az 

egyik legyen nagyobb, vagy egyenlő, mint a másik, hanem két lépcsőfok 

hányadosát teszi egy konstans számnál (pl. 1.01) nagyobbá, ill. ezzel 

egyenlővé. 

 A lépcsőfokok összevonását így a konstans mértékű csökkenés jelenti. 

 A negatív lépcsők engedélyezésekor a mínusz/mínusz viszonylat 

értelmezhetősége egyben az egyenes és fordított irányultság automatikus 

keresését is jelenti. 

 A COCO-Y0 az általános hasonlóság mérését teszi lehetővé, s egyben a 

COCO-STD esetén Y-ként kiemelt attribútumot is képes X-ként 

értelmezni. 

 A COCO-Y0 a tenderworks projekt kapcsán keletkezett újítás. 

1.4.1.4.1. Az inputok 

„A COCO inputja egy OAM, mely sorai az objektumok, oszlopai a választott 

objektumok mindegyikére érvényes értékkel rendelkező attribútumok.  

A sorok (s>=2) és oszlopok (o>=2) tartalma elvileg tetszőleges (alapvetően 

mérhető, ill. bármilyen módon megfigyelhető) jelenségre vonatkozhat. 

Az oszlopokat két logikai csoportba kell osztani: X-csoport (azaz magyarázó 

tényezők – min. 1, ill. tetszőleges, egynél nagyobb elemszámú halmaz), ill. Y-

attribútum (azaz magyarázandó tényező – kötelezően 1-elemű halmaz)” (Pitlik, 

2008)  

A hasonlóságelemző módszer lényege, hogy bármely tömegű bemenő 

adatokhoz kimenő számokat rendel és meghatározza ezen jelenségkörök 

befolyásoló hatását. Az elemzés közben a módszer kiszűri zajként jelentkező 

secunder adatokat és objektív módon értéket rendel a bent maradt 

attribútumokhoz, ezáltal képes feltárni a tulajdonságok hatását az eredményre. 
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1.4.1.4.2. Lépcsős függvény 

A COCO módszer alapja a lépcsős függvény, amely a megoldást jelentő 

paraméter tömb. 

„Lépcsős függvény az egyes objektumokhoz – attribútumonként – hozzárendelt 

számított paraméterértékek által meghatározott függvény. Értékkészlete 

(fennsíkok) az adott változóhoz tartozó paraméterek értékei (max. s elemű 

halmaz). A lépcsős függvény tehát a COCO „lelke”: a megoldást jelentő 

paramétertér (tömb).” (Pitlik, 2008)  

Alapelve „az attribútumonkénti lépcsős függvények egy tetszőleges ceteris 

paribus alakzat szabályelvű (HA, AKKOR), azaz szakaszokkal/fennsíkokkal 

való közelítését jelentik. Az Y-ra vetített szakaszhatárok szintkülönbségei vagy 

optimalizálható, vagy egyéb közelítő tulajdonságokkal határozhatók meg. 

A lépcső azáltal nyer értelmet az elemzésben, hogy az összes attribútum 

lépcsőivel szemben elvárja, hogy az alacsonyabb rangsorszámhoz tartozó 

lépcsőfok értéke nem lehet kisebb, mint a nálánál gyengébb lépcsőfoké. 

A COCO a fent bemutatott módszerekkel szemben nem használ súlyozást, 

matematikai eszközökkel operál és a megadott inputokból képes győztest vagy 

győzteseket hirdetni. Ezáltal objektívebb, azonban a bemeneti értékeket a 

felhasználó adja meg és így annak felelőssége a kimeneti eredmények, 

következtetések levonása. Ha a bevitt értékek egy szubjektív pontozás 

eredményei, ahol a bírálók "ad hoc" vagy nem kellően paraméterezett 

környezetben adták a pontokat (vö. súlyozás), úgy a kimeneti eredmények sem 

nevezhetők teljes mértékben objektívnek.  
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1.5. Technológiai és matematikai háttér 

A fent ismertetett benchmarking rendszer segítségével értékelhetjük az 

objektumokat tulajdonságaik alapján. A szakértői rendszerek pedig azok a 

programok, amikbe ezt a tudást beépítjük és amelynek segítéségével a 

tanácsadás végezhető. Ez nem az egyetlen módja a tanácsadásnak, de a képzés 

jellegéből adódóan (ISZAM) ezt a módszert választottuk, mert így a tudás 

"archiválható", nem veszik el és egyszerre többen is igénybe vehetik. Továbbá 

segítségével nem szükséges a szakértőnek jelen lennie, hiszen a feltárt 

tudásanyagot jelenléte nélkül is használni lehet. 

1.6. Tudásmanagement 

1.6.1. OLAP 

Az OLAP tekinthető annak a szintnek, amire későbbiekben egy nagy és 

egységes adatbázis elkészítése során célszerű lenne eljutni. 

A legfontosabb követelmények egy OLAP rendszerrel szemben: 

 multidimenzionális adatnézet 

 általános dimenzió-fogalom, korlátlan dimenziószám 

 transzparencia: technikai részletek ismerete nélküli könnyű elérhetőség 

 kliens-szerver architectúra 

 több konkurens felhasználó támogatása 

1.6.2. Kombinatorikai tér 

A szakértői rendszerek fontos része a döntési mátrix, amelynek fontos részét 

képezi a kombinatorikai tér. (Példa: A kombinatorikai tér rulett játék esetén 

mind a 37 szám megtétele.) (Forrás: 28. irodalmi jegyzék) 
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Szakértői rendszer esetén ez nem más, mint a táblázat (döntési mátrix) sorainak, 

vagy oszlopainak száma, mely az opciók szorzatával KELL, hogy azonos 

legyen.  

A COCO esetében a kombinatorikai tér mérete az objektumok száma (pl. 5) és 

az attribútumok száma (pl. 6) alapján számítható (5^6), ha sorszám függvény 

szerepel a rangsor-mátrix minden egyes cellájában, ill. attribútumonként a 

ténylegesen rangsorolt állapotok számainak szorzata, ha kevesebb állapot van az 

egyes attribútumoknál, mint az objektumok száma. (Forrás: 29. irodalmi 

jegyzék) 

1.6.3. Szakértői rendszer 

A technológiai támogatás, mint az adatokat és a módszereket minden szinten és 

formában körülvevő, meghatározó jelenség már eddig sem volt kihagyható az 

egyes online jelenségek értelmezésekor. 

A szakértői rendszer nem más, mint egy problémamegoldó eljárás 

(programrendszer), melynek feladata egy szűkebb szakterület feladatainak 

megoldása a rendszerbe betáplált tudás alapján. A rendszer hasonlóan az élő 

szakértőhöz azok alapján a szabályok és tények alapján hoz döntést, amelyekkel 

rendelkezik. Az informatikában elterjedt és használatos valamint arra épülő, 

összetett információ gazdálkodó és azokból következtetéseket levonó rendszer. 

A szakértői rendszert - rendszereket az élet számos területén, a 

mezőgazdaságban az informatikában lehet alkalmazni. (Forrás: 30. irodalmi 

jegyzék) 

Ez a rendszer a felhasználótól kér információt (inputokat) és ezeknek 

megfelelően megoldást próbál nyújtani (output) az adott kérdés- vagy 

problémakör kapcsán. Egy jól felépített rendszer hatékonyan segítheti az emberi 

problémamegoldást. (Forrás: 26. irodalmi jegyzék) 
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A szakértői rendszerek az ISZAM képzésen keresztül a dolgozatok részét 

képezik. Céljuk (a definíciónak eleget téve), hogy a futtatások eredményét 

rögzítsék és a célcsoportot segítsék döntéseikben. 

1.6.4. JavaScript 

A szakértői rendszerek online elérhető állapotban, JavaScript segítségével 

készültek. Ezzel a módszerrel egy online tudásközpont hozható létre, tartható 

karban és fejleszthető tovább. Az online állapotnak köszönhetően egyszerre 

több ember egyidejű hozzáférését teszi lehetővé és párhuzamos futtatásokat 

engedélyez.  

1.7. Minőségbiztosítás 

A szakértői rendszer és a JavaScript megteremti a lehetőséget, hogy a futtatások 

eredményeként megszerzett tudás egyrészt a felhasználóval való kommunikáció 

formájában történhessen, másrészt online, interaktív formában több felhasználó 

egyidejű használatára alkalmas legyen. A minél szélesebb rétegek megszólítása 

érdekében azonban szükséges, hogy ez a rendszer jól érthető és könnyen 

kezelhető legyen. 

1.7.1. Felhasználói barátság 

A felhasználói barátság ennek érdekében elsődleges szempont kell legyen, és itt 

a gép-ember közti párbeszédet a gép oldaláról szükséges olyan szinte emelni, 

hogy mind a várt inputok, mind az outputok értelmezhetőek legyenek.  

A felhasználói barátság jegyében az online rendszer kezelhetősége is átlátható, 

könnyen kezelhető kell legyen. 
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1.7.2. Böngésző függetlenség 

A böngésző függetlenség azt jelenti, hogy az adott weboldalt az összes 

böngészővel meg lehet tekinteni és használni. Adott URL-re minden 

böngészőben ugyanazt az eredményt adja. Ahhoz, hogy ez valóban működjön 

validálás szükséges. (Forrás: 31. irodalmi jegyzék) 

1.7.3. Validálás 

Ha a kód átmegy a validálási ellenőrzésen akkor elkerülhetők az esetleges 

inkompatibilitások. Ellenőrzött kóddal nem kell a böngészők különböző 

hibakezelésén függeni. Így nagyobb az esély arra, hogy a kód megfelelően fog 

működni a különböző böngészőkben, és könnyebb lesz megtalálni a felmerülő 

hibákat. (Forrás: 33. irodalmi jegyzék) 

1.7.4. Animáció 

A szakértői rendszer használatában animáció segítheti az olvasót. Ez egy videó 

formájában a Wink nevű szoftver segítségével készül.  

A Wink egy ingyenes program, mellyel szoftver bemutatókhoz készíthetünk 

prezentációt. A program az egyes screenshotokat fűzi össze, melyekbe audió 

kommentárt, szövegdobozokat, ábrákat, navigációs gombokat illeszthetünk.  

A kész anyagokat .swf-be menti el a program, de lehetőség van HTML, PDF, 

PostScript és exe formátumba is exportálni fájljainkat.  

A videó a szakértői rendszerbe beépített kombinatorikai tér egy variációját 

mutatja be, eljutva egészen a kimeneti értékig, az eredményig.  

A videó a multimédia nevű tárgy keretében, az ISZAM képzésben valósult meg.  

1.7.5. Help 

A "help" modul a szakértői rendszert hivatott kiegészíteni a felhasználóit 

segítve. Mindez nem más, mint egy folyamatosan bővítendő segítségnyújtó 
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rész, azok számára, akiknek a szakértői rendszer kezelése, működésének 

megértése gondot okozna. A "help" modul interaktívan beépül a rendszerbe és 

minden egyes értelmezésre szoruló résznél a felhasználó hasznára lehet. Célja, 

hogy a lehető legtöbb ember számára érthetővé és jól használhatóvá  tegye a 

rendszert. Míg az animáció egy adott példán keresztül mutatja be a rendszer 

működését, addig a "help" segíti a felhasználót, ha egyéb paraméterezési 

beállításokkal elakadna. 
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2. Anyag és Módszer áttekintése, saját vizsgálat, elemzés bemutatása 

Ez a fejezet az adatvagyon bemutatásával kezdődik és az elemzésekhez 

szükséges inputok feltárásáig, ezek indoklásáig tart. Az eredmények bemutatása 

a következő fejezetben történik. Az elemzések a szakirodalomban már 

bemutatott hasonlóságelemzési módszertan keretében történnek. Az adatvagyon 

bemutatása az egyszerűbbtől és kisebbtől a komplexebb felé halad. 

2.1. Felhasznált anyagok/adatok 

2.1.1. Az adatvagyon kapcsán felmerülő problémák 

Az itt bemutatásra kerülő tesztek (objektum-

értékelések/minősítések/ragsorolások) a jelenlegi piaci "best pracitce-t" 

képviselik. Mivel az értékelések (vö. benchmarking) a legtöbb esetben 

feltételezésem szerint szubjektívek és a dolgozat ezen értékelések alapján próbál 

a későbbiekben tudatosan objektívebb alapokon győztest vagy győzteseket 

hirdetni, ezen objektívebb eredményeknél is létezik objektívebb nézet. Ez 

elsődlegesen nem a módszer, hanem a fellelhető adatvagyon 

hiányosságára/minőségére vezethető vissza. A szerzőnek nem állnak 

rendelkezésére (rendszerint nagy költségvetésű) műszaki berendezések saját 

tesztelési fázist biztosítva ezzel. A neves szaklapok és magazinok esetében 

azonban ez nem lehet a probléma forrása.  

2.1.2. Az adatvagyonról 

 

Műszaki tanácsadásról lévén szó az adatvagyon műszaki orientáltságú. Műszaki 

termékekből kategóriákra bontva is nagyon sok féle van a piacon. Mivel az 

összes bemutatása nem csak lehetetlen, de felesleges is lenne (hiszen az 

objektum-orientált módszertan minden esetben megegyezik), a dolgozat négy 

kategóriával/termékcsoporttal foglalkozik.  
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A dolgozatban bemutatott adatvagyon mennyisége nem nevezhető soknak. A 

fent leírt tesztek esetén ennyi adat állt rendelkezésre az online forrásokban, ami 

csak a mindenkori tesztelő felelőssége lehet. A pályamunka pedig részben 

ennek kritikájaként/továbbfejlesztéseként született. A dolgozatban bemutatásra 

kerülő tesztek a műszaki szakcikkek különböző szegletéből valók, törekedve a 

változatosságra is. Ha pedig mindet lehet egyetlen módszer segítéségével 

értékelni, akkor ez a módszer univerzalitásának köszönhető. Ezáltal pedig 

szükségtelen egyesével bemutatni az összes offline és online fellelhető 

szakcikket.  

A műszaki cikkek a legapróbbtól a legkomplexebbig engedélyezési eljáráson 

keresztül kerülnek a piacra: az itt született kontrollmérések (vagyis az 

engedélyezési okiratok vö. gyógyszer compendium: Hegyvári Kristóf TDK) 

adatvagyona mindenképpen közhasznúan rendelkezésre kellene, hogy álljon. 

Természetesen egy tesztelési feladatban ennél lehet saját mérésekkel több 

attribútumot is bevonni. Jelen esetben a közhasznú műszaki mérési adatbázis 

nem létezik, s ennek alapján a műszaki cikkek vásárlója nem a létező maximális 

kínálat igényeket visszatükröző szűrésével, hanem egy éppen adott pillanatban 

belátható piaci szegmens értékelésével kell, hogy beérje. Minél szűkebb a 

vizsgálható piaci szegmens, annál inkább nincs mit összevetni a döntés-

előkészítés során. Más azonban a helyzet egy közbeszerzésnél, ahol minden 

érvényes ajánlat összevetése a feladat… 

 

1. A magyar Prohardver online magazin videokártyákat hasonlított össze 

2009. szeptemberben. A többszintű benchmark rendszerük után 

győzteseket hirdettek. 
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2. A surrey-i (UK) székhelyű Farmers Weekly magazin 2009. szeptemberi 

számában négy olcsóbb traktort tesztelt. Saját értékelési rendszere alapján 

sorrendet állított fel és győztest hirdetett.  

 

3. A német Magazin für Agrartechnik négy szántóföldi kultivátor 

összehasonlítását végezte el. Az eredmények megjelentek az AgrárUnió 

2008. június-júliusi számában. Győztest a pontozások alapján lehet 

hirdetni, de se erre se a mérési eljárások bemutatására nem került sor. 

 

4. Belgiumban (számos európai országhoz hasonlóan) az országos gépjármű 

kereskedelmi szövetség készített márkakereskedői elégedettségi 

felmérést. A felmérés táblázatos eredményét a magyar Autó 

Márkakereskedő 2008. februári számában is leközölte. Győztest és a 

sorrendet a pontok átlaga alapján hozták ki. 

2.1.3. Attribútumonkénti irányok 

A most bemutatásra kerülő elemzések attribútumai nem saját választások, 

hanem különböző műszaki tesztek alapjai. Az attribútumokat a tesztek 

határozták meg. Az irány fogalma nem más, mint egy X (műszaki mutatószám) 

és az Y (ár) közötti kapcsolat mibenléte. Az irányok elsődlegesen kétféle 

állapotot vehetnek fel. Vagy az az igaz, hogy az ár nő, ha egy mutató értéke nő, 

vagy fordítva. Az alábbi speciális esetekben a videokártyákat leszámítva 

minden esetben pontértékek születtek. Például a traktoros tesztben a zajosságot 

figyelve a kisebb érték számítana jobbnak, azonban az újságírói önkény jeleként 

a kevésbé zajos traktor kapott több pontot. Mivel a pontos mérések nem állnak 

rendelkezésre, és értékelés abban az esetben is csak saját pontozás alapján 

született (tehát nem áll rendelkezésre objektívebb és komplexebb adatvagyon a 

mai "best practice" vizsgálatakor), így feldolgozni csakis a források pontozási 



 

34 

 

rendszereit lehetett. Így az attribútumok árra gyakorolt hatásmechanizmusa 

minden esetben a "minél nagyobb, annál jobb" elvet elégíti ki.  

2.1.4. Valós adatvagyon bemutatása  

1. Videokártyák 

3. ábra: A videokártyák és benchmark programok 

Objektumok Attribútumok 

Radeon HD 4770 Crysis Warhead (3 felbontás) 

Radeon HD 4850 Far Cry 2 (3 felbontás) 

Radeon HD 4870 S.T.A.L.K.E.R.: Crear Sky (2 felbontás) 

Radeon HD4890 Fallout 3 (3 felbontás) 

Geforce GTS 250 Call of Juarez (3 felbontás) 

Geforce GTX 260+ Race Driver: GRID (3 felbontás) 

Geforce GTX 275 Tom Clancy's HAWX (3 felbontás) 

 X3: Terran Conflict (3 felbontás) 

 Street Fighter 4 (3 felbontás) 

 BattleForge (3 felbontás) 

 Mirror's Edge (3 felbontás) 

Forrás: A Prohardver adatai alapján, 2009 

A pontozási rendszer 

Mértékegységnek egyetlen érték volt megadva, a képkocka/másodperc, mivel ez 

a sebesség jelenleg használt egyetlen mutatója. Ezt a számot vizsgálták 

különböző monitorfelbontásokban (1280*1024, 1680*1050, 1920*1200) és 

különböző benchmark programok (Crysis Warhead, Far Cry 2, S.T.A.L.K.E.R.: 

Crear Sky, Fallout 3, Call of Juarez, Race Driver GRID, Tom Clancy's HAWX, 

X3: Terran Conflict, Street Fighter 4, BattleForge, Mirror's Edge) segítségével, 
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vagyis 10*3+1*2=32 esetben. (3. ábra) A 4. ábrán a Battleforge bencmark 

futtatásának eredménye látható a három különböző felbontásban. 

Eredményhirdetés és konklúzió azonban csak a látottak alapján, írásban 

történik.  

4. ábra: A Battleforge benchmark eredménye 

 

Forrás: http://prohardver.hu/teszt/harc_a_kozepkategoriaban/tesztek_iii.html 

2. Kultivátorok 

5. ábra: A kultivátorok és vizsgált tulajdonságaik 

Objektumok Attribútumok 

Brix Titan 3/11-300 Felfüggesztés (bekötés alul/felül) 

Daweke Mulcmaster 300 K Keretmagasság 

Knoche SG-M3 1030 Kések választéka 

SMS RKLx 300 Egyengető szerszámok 

 Lezáró henger 

 Eltömődési hajlam 

 Művelési horizont 

 Keverő hajtás 

http://prohardver.hu/teszt/harc_a_kozepkategoriaban/tesztek_iii.html
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 Egyengetés (behúzás) 

 Visszatömörítés 

 Morzsalékosítás 

 Emelőerő igény 

 Fel- és lekapcsolás 

 Átállás szállítási helyzetbe 

 Munkamélység beállítása 

 Lezáró henger beállítása 

 Egyengető szerszámok beállítása 

 Késcsere 

 Világítás, figyelmeztető táblák 

 Stabilitás/kidolgozási minőség 

 Lakkozás 

 Gépdokumentáció 

 Szállítási szélesség 

 Karbantartási igény 

Forrás: Az AgrárUnió adatai alapján, 2008 

A pontozási rendszer 

Az 5. ábra mutatja be a kultivátorok objektumait és attribútumait. A skála egytől 

ötig terjed. A forrás esetén a jelölések növekvő sorrendben: --, -, 0, +, ++. 

Ezeket az elemzés érdekében számszerűsíteni kellett, ahol a "--" felvette az 1-es 

értéket, míg a "++" az 5-öt. A mértékegység minden esetben pontérték. A 

különböző attribútumokhoz kiosztásra kerültek a pontok, eredményhirdetés és 

konklúzió azonban nincs. 
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3. Traktorok 

6. ábra: A traktorok és vizsgált tulajdonságaik 

Objektumok Attribútumok 

Case IH JX 70 Build Quality - Összeszerelési minőség 

Farmtrac 675 DT Cab – Kabin 

Kioti FX751 Noise - Zaj 

Zetor Proxima 85 Engine - Motor 

 Transmission - Sebességváltó 

 Linkage - Kapcsolódás 

 Hydraulics - Hidraulika 

 PTO - PTO-váltó 

 4WD/Diff-lock, Négykerék meghajtás/Differenciálzár 

 Ride Quality - Menetkomfort 

 Maintenance - Karbantartás 

Forrás: A Farmers Weekly adatai alapján, 2009 

 A pontozási rendszer 

A 6. ábrán látható adatok alapján a 7. ábra mutatja a szaklap konklúzióját. A 

skála egytől ötig terjed, fél pontos ugrással.  A végső eredmény kialakításakor 

pedig a különböző attribútumok súlyozással lettek ellátva. A mértékegység 

minden esetben pontérték. 



 

38 

 

7. ábra: A Farmers Weekly tesztjének eredménye 

 

Forrás: http://www.fwi.co.uk/Articles/2009/09/11/117671/four-budget-tractors-

tested.html 

4. Márkakereskedések 

8. ábra: Autó márkakereskedések és vizsgált tulajdonságaik 

Objektumok Attribútumok 

BMW Termékskála vonzósága 

Mercedes Új és garanciális járművek minősége 

Toyota Termékskála szélessége 

Renault Egyéni garanciális visszavitelek beszámítása 

Seat Márka szaklapjainak hatékonysága 

Peugeot A márka internetes oldalának hatékonysága 

Opel Technikai-szakmai asszisztencia hatékonysága 

Skoda Az importőr által ajánlott képzés minősége 

VW Általános reklámkampányok hatékonysága 

http://www.fwi.co.uk/Articles/2009/09/11/117671/four-budget-tractors-tested.html
http://www.fwi.co.uk/Articles/2009/09/11/117671/four-budget-tractors-tested.html
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Mazda A különböző modellekhez való hozzáférés 

Citroen Versenyképes alkatrész kínálat 

Kia Direkt marketing eszközök hatékonysága 

Ford Újautók szabályozási feltételek 

Suzuki Használt gépjárművek reklámja 

 Cserealkatrész szabályozási feltételek 

 Promóciós kampányok hatékonysága 

 Használt autók finanszírozási feltételei 

 Tesztautók finanszírozási kondíciói 

 Képzési eljárások 

 Értékesítési pontok reklámozása 

 Használt autók finanszírozási feltételei 

 Gyártó által elfogadott újautós kedvezmény 

Forrás: Az Autó Márkakereskedő adatai alapján, 2008 

 A pontozási rendszer 

A 8. ábrán a vizsgált márkák és tulajdonságok láthatók. A skála egytől tízig 

terjed, mivel azonban 842 kereskedő válaszának átlaga alapján kerültek az 

attribútumok értékelésre, ezért törtszámok keletkeztek. A számok 

mértékegysége itt is pontérték. A sorrend statisztikai átlag alapján lett 

meghatározva. 

2.2. A COCO módszer folyamata 

A következő alfejezetekben a COCO módszer feladatfüggő lépései kerülnek 

bemutatásra részletesen tagolva, a reprodukálhatóságot támogatva. A módszer 

általános bemutatását és a módszer kiválasztásának indoklását a szakirodalmi 

rész tartalmazta.  
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2.2.1. Az inputok 

 

2.2.1.1. Videokártyák 

A bemeneti értékek (mind a négy esetben) a forrás alapján, Excel segítségével 

kerültek feltöltésre. 

A videokártyák esetében az adatvagyont a tesztben látható grafikonokról 

leolvasható adatok testesítik meg. Ezek az adatok (képkocka/másodperc 

értékek) kerültek egy összegző táblázatba. A 9. ábrán a táblázat egy részlete 

látható, az objektumok eredményei kétféle benchmark program három 

különböző felbontásában, az objektumok áraival. 

 

9. ábra: A videokártyák eredményei a benchmark programok alatt 

Forrás: http://prohardver.hu/teszt/harc_a_kozepkategoriaban/tesztek_iii.html 

mértékegység: képkocka/másodperc 

 

Az adatok alapján  rangsorolva lettek az objektumok. A 9. ábra alapján oszlop 

irányban a legmagasabb érték kapta az első helyet. (10. ábra) Az ár/teljesítmény 

elemzéshez pedig egy internetes hardverkereskedés (ipon.hu, árak rögzítve: 

2009.09.17.) szolgáltatta az árakat. 

  

http://prohardver.hu/teszt/harc_a_kozepkategoriaban/tesztek_iii.html
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10. ábra: A videokártyák rangsorszámainak megállapítása 

 

Forrás: Saját vizsgálat, mértékegység: sorszám 

2.2.1.2. Kultivátorok 

Az ehhez tartozó OAM mérete miatt ez is a mellékletek részét képezi, itt egy 

részlete látható. (11. ábra) 

11. ábra: A kultivátorok értékelése 

 

Forrás: AgrárUnió 2008/6-7, 102. oldal, mértékegység: pontérték 

Az értékelés alapján ismét rangsorszámok készültek az Y0 modell szerinti 

rendszerbe. Ez a 12. ábrán látható. 

12. ábra: A kultivátorok rangsorszámainak megállapítása 

 

Forrás: Saját vizsgálat, mértékegység: sorszám 
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A 11. ábrán látható, hogy felfüggesztését tekintve a második objektum kapta a 

legjobb pontértéket (5-öt), ezért az adott oszlopban ez az objektum lett az első.  

2.2.1.3. Traktorok 

A fenti esetekhez hasonlóan itt is a sorok az objektumok, az oszlopok pedig az 

attribútumok. Az inputokat a 13. ábra mutatja be. 

13. ábra: A traktorok értékelése 

 

           Forrás: Farmers Weekly, 2009/09, 64. oldal, mértékegység: pontérték 

           
            A táblázatban szereplő számok megegyeznek a 7. ábra eredményeivel, ott 

azonban súlyozás is szerepel. A szerző kísérletet tett a súlyozás alapján 

reprodukálni a végső eredményeket a magazin saját módszere alapján is. Az 

eredményt a 14. ábra mutatja. 

14. ábra: A traktorok valós eredményei 

 

Forrás: Saját vizsgálat, mértékegység: pontérték 

 

           
            Az attribútumok ugyanazok minden esetben. A pontértékek pedig a súlyozás 

eredményeként születtek. A sárgával jelzett mezők az eltérést mutatják az 

eredeti (7. ábra) végső eredményekhez képest. Ez alapján, a magazin saját 
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módszerét és pontozását használva eltérő eredmények születtek és a sorrend is 

felborult. Az eredetileg második helyezett Kioti és harmadik helyezett Case IH 

helyet cseréltek... 

 

Ha pedig a súlyozási értékeket, mint egyébként indokolatlan tényezőt, 

felcseréljük (a ténylegesen kiosztott pontokat változatlanul hagyva), felborul a 

sorrend. A 15. ábrán az eredetihez képest fordítva lettek kiosztva a súlyok. A 

"Build quality, mint első attribútum, megkapta "Maintenance", mint utolsó 

attribútum "súlyát", és fordítva. A "Result", azaz eredmények nevű oszlopban 

látható, hogy a Case IH végzett az első helyen. A magazin saját módszerét 

használva most már három végső sorrendet állíthatunk fel a traktorok közt. 

15. ábra: A traktorok eredményei átrendezett súlyokkal 

 

Forrás: Saját vizsgálat, mértékegység: pontérték 

A 13. ábra alapján attribútumonként, azaz vizsgált tulajdonságonként itt is 

rangsor hozható létre a vizsgált objektumok közt. (16. ábra) Tehát oszloponként 

a legjobban teljesítő megkapja az első helyezést, stb. Az első oszlopnál (Build 

quality - Összeszerelési minőség) látható, hogy a Case IH és a Kioti kapta a 

legtöbb, 4-4 pontot, ezért ők lettek az elsők ebben a "versenyszámban". A 

teljesítmény alapú értékelés (vö. Y0) miatt a legutolsó oszlopba egyenlő módon 

1000-et kaptak az objektumok. 
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16. ábra: A traktorok rangsorszámainak megállapítása (COCO Y0) 

 

Forrás: Saját vizsgálat, mértékegység: sorszám 

A fenti elemzés teljesítmény mérésére szolgál. Az ár/teljesítmény korrelációk 

felfedéséhez COCO STD alkalmazása szükséges. Ebben az esetben a 

rangsorszámok végén található egységes ezres értéket felcseréljük az 

objektumok (termékek) piaci áraira (Y oszlop) a 17. ábrán látható módon. 

 

17. ábra: A traktorok rangsorszámainak megállapítása (COCO STD) 

 

Forrás: Saját vizsgálat, mértékegység: sorszám 

2.2.1.4. Márkakereskedések 

Az elemzéshez ebben az esetben is a már fent bemutatott adatok szolgáltak, 

azonban előtte az adatvagyont transzponálni kellett, mivel a COCO módszer 

szabályos OAM kialakítását követeli meg. Az objektumok kerültek sorba és az 

attribútumok oszlop irányba. Ennek egy részletét mutatja a 18. ábra. A teljes 

táblázat most is a melléklet részét képezi. 
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18. ábra: A márkakereskedések értékelése 

 

Forrás: Autó Márkakereskedő 2008/2, 4. oldal, mértékegység: pontérték 

A rangsorszámok ezek alapján készültek el. Ennek eredményei a 19. ábrán 

láthatók. 

19. ábra: A márkakereskedések rangsorszámainak megállapítása  

(COCO Y0) 

 

Forrás: Saját vizsgálat, mértékegység: sorszám 
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Ez elegendő ahhoz, hogy össze tudjuk hasonlítani a COCO Y0 modell 

segítésével a különböző márkákat. Azonban ár/teljesítmény vizsgálathoz még 

kevés. Mivel márkákról, és nem konkrét piaci termékekről van szó az ezekhez 

tartozó ár alternatív módon lett meghatározva. Az autómárkák Magyarországon 

is forgalmazzák bizonyos típusaikat. Ezen típusok alapárai pedig publikusak. 

Az egyes márkákhoz tartozó árak ezen árakból képzett átlagárak alapján lettek 

meghatározva. Ez koránt sem a legjobb árképzési módszer, a típusonként 

eladott darabszámmal továbbkalkulálva összetettebb képet kaphatnánk, azonban 

ilyen jellegű adat a dolgozat írásakor nem állt rendelkezésre. Továbbá a 

statisztikai átlag alapján leképzett árak is képesek megközelítőleg tükrözni a 

valós árkülönbségeket. Ezeket az árakat a 20. ábrán látható "Y" oszlop 

tartalmazza. Más eltérés nincs a 19. ábrához képest. 

20. ábra: A márkakereskedések rangsorszámainak megállapítása  

(COCO STD) 

 

Forrás: saját vizsgálat, mértékegység: sorszám 

 

A táblázat a COCO STD alapját képezi, a rangsorszámokat a márkák "árai" 

követik (Y). 
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2.3. Potenciális adatvagyon 

Az irodalmi áttekintésben már volt szó a piaci "best pracitce" helyzetéről. A fent 

bemutatott tesztek az elméleti szinten ideális helyzet jelenlegi gyakorlatban 

megvalósult formái. Minden műszaki termék engedélyezési okirattal kell, hogy 

rendelkezzen. Minden ilyen okirat konszolidált formában, minden adatot és 

paramétert tartalmazva kellene, hogy legyen. (Pl. minden piacon szereplő és 

megvásárolható traktor mindennemű adata.) Az azonos műszaki cikkek minden 

esetben ugyanazokat az attribútumokat kell, hogy tartalmazzák, így támogatva 

az egymással való összevetést. Ez egyetlen szabvány táblázatot jelentene, 

melyet minden gyártó, aki termékével a piacon meg akar jelenni kötelezően 

használ. Ezeknek az okiratoknak pedig publikusnak kellene lenniük. Ez minden 

összevetés alapja lenne. Az idealizált OLAP az, amely ezeket n dimenziós 

térben ábrázolja. A műszaki teszteknél pedig a reprodukálhatóság és 

objektivitás minden esetben a hitelesség mutatója.  

A reprodukálhatóság érdekben (pl. videokártyáknál) a teszt körülményeit 

minden esetben részletesen illene leírni, így minden olyan tényezőt, amely 

befolyásolni képes a mérések eredményét. (Pl. tesztkonfiguráció, driverek 

verziója, szellőzés, hőmérséklet, stb.) 

Az objektivitás érdekében a tesztek valós méréseken kellene, hogy alapuljanak, 

majd a mért értékek képeznék alapját egy valós benchmark rendszernek. Ezek 

után a különböző tesztek már csak benchmarkjuk hatékonyságának növelésében 

lennének érdekeltek (azaz, hogy kié a hitelesebb) és ez képezné a 

tesztmagazinok közti versenyt. Ezzel szemben a tesztek többsége "ad hoc" 

pontozással készül, ösztönösen intuitív és így szubjektív alapokon. Ezek után 

pedig indokolatlanul befolyásoló tényezőt képez vásárláskor. 
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3. Kutatási eredmények, javaslatok 

Ez a fejezet az output adatokkal, a bemeneti értékek alapján nyert 

eredményekkel foglalkozik. Először bemutatásra kerülnek a COCO módszer 

eredményei a lefuttatott adatokról. Ezt követi egyes  eredmények (vö. 

márkaérték-szimuláció) beépítése online szakértői rendszerbe, és a szakértői 

rendszerben rejlő további lehetőségekről is szó lesz.  

3.1. Az eredmény bemutatása 

3.1.1. A lépcsős függvény  

Az irodalmi áttekintés című fejezetben bemutatott lépcsős függvény a Farmers 

Weekly traktoros tesztjén, valamint a márkakereskedések értékelésén keresztül 

kerül itt bemutatásra, mert komplexitásukat tekintve ezek a legösszetettebbek. A 

kultivátoros és videokártyás teszt eredményei a weben (URL: 

http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0009) megtalálhatók. A 

következő táblázatok a COCO STD online futtatásának eredményei. Az online 

futtatási folyamatokról és lépésekről szóló részletes leírás ill. a használatot 

támogató online szakértői rendszer a my-x.hu honlapon található. 

3.1.1.1. Traktorok lépcsői 

Ebben a tesztben Y0 és COCO STD alapú elemzés egyaránt megtalálható. Más, 

itt be nem mutatott tesztek esetében is hasonlóképp kell eljárni. COCO Y0 

esetén a lépcsős függvény eredménye a 21. ábrán látható.  
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21. ábra: A traktorok lépcsői (COCO Y0) 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

Az Y0 alapján a termékek ára nem lett figyelembe véve. Az ábráról leolvasható, 

hogy mely tulajdonságok kerültek előtérbe, közvetve a minőség szempontjából 

melyek a legfontosabbak.  

22. ábra: A COCO Y0 eredménye a traktorok lépcsőiből 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

A lépcsőkből képződő COCO mátrix A12-es oszlopában eltérés figyelhető meg 

az Y oszlophoz képest. Ez az eltérés a traktorok Y0 modell szerinti különbsége 

egymáshoz képest, ahol az összevetésben a Zetor lett a legjobb, mert egyedül ez 

az objektum haladta meg az átlagot (1010 vs. 1000).  

COCO STD esetén az elemzés többszöri futtatására került sor, annak érdekében, 

hogy a közelítés eredményre jusson (vö. a zajosság kiszűrése). Az Y0 modellel 

ellentétben itt az árak is bekerültek az elemzendők közé, így ár/teljesítmény-

elemzés született.  

Az 23. ábra mutatja az első futtatás lépcsős függvény szerinti eredményét és azt, 

hogy az árból melyik tulajdonság mennyiért felelős. 
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23. ábra: A traktorok lépcsői (COCO STD/1) 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

 

Az ábrán látható, hogy több esetben "zaj" keletkezett. Ezek azok az esetek, ahol 

oszlop irányban nulla az eredmény. Mivel a végső COCO mátrixban nem 

mutatkozik eltérés a vizsgált objektumok közt (24. ábra), ezért a lépcsős 

függvényben nulla értéket elért attribútumok input értékeivel újra kell futtatni. 

Tehát a következő futtatás hét attribútum rangsorszámaival történt. Ez a 25. 

ábrán látható. 

24. ábra: A COCO STD/1 eredménye a traktorok lépcsőiből 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

Az 24. ábrán látható, hogy a lépcsős függvénynél (23. ábra) meghatározott 

értékek kiosztásra kerültek a megfelelő objektumok számára. Az összegző 

oszlop (Y(*)(A12)) árai azonban megegyeznek az eredeti Y-nal, azaz a 

tényleges árral, az eltérés mértéke pedig nulla (delta Y). Mivel célunk, hogy a 

traktorok (objektumok) közt megállapítsuk a különbségeket és felfedjük az 

ár/érték inkonzisztenciákat, a "zajos" attribútumokkal kell továbbfuttatni. 
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25. ábra: A traktorok lépcsői (COCO STD/2) 

 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

 

Az ábrán látható, hogy a 23. ábrához képest a tulajdonságok egy része értéket 

kapott. Azonban ezek az értékek még mindig nem elegendők ahhoz, hogy a 

COCO mátrix eredménye különbséget tegyen az objektumok közt.A zajként 

értelmezett elemek további futtatására került sor, ez három attribútum 

rangsorszámait érinti. A rangsorszámok alapján a 26. ábra a lépcsős függvény 

eredményét mutatja. 

26. ábra: A traktorok lépcsői (COCO STD/3) 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

Végül már csak a hidraulika lépcsőiből képződött nulla, ezt azonban további 

attribútumok hiányában nincs értelme újrafuttatni, mert nem lehetne másik 

tulajdonsággal összevetni. Továbbá eredményként realizálható, hogy a 27. 

ábrán látható módon COCO mátrix eltéréseket mutat az Y oszlopban a valós 

árhoz képest. 
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27. ábra: A COCO STD/3 eredménye a traktorok lépcsőiből 

 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

 

A termékek forrás szerinti piaci árát az "Y" oszlop mutatja. Ehhez képest a 

végső elemzés (A4) azt jelzi, hogy ideális esetben az adott terméket mennyiért 

szabadna árulni teljesítményéhez képest. A delta_Y ez alapján a túl- vagy 

alulárazás tényét, ill. bizonyos feltételek teljesülése esetén ennek mértékét adja 

meg (árak Fontban). Az elemzés egyúttal azt is kimutatja, hogy a második 

objektum (Farmtrac) kivételével a termékek egymás versenytársai. Ha 

figyelembe vesszük a piaci árat, akkor az ideális választás a negyedik objektum 

(Zetor), mivel ennek ára jócskán alul van értékelve, így valós ár/teljesítmény 

arányban ez a termék a győztes. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a 

második objektumot sem, hiszen a Farmtrac, noha kevesebbet nyújt, ez árában 

is (lényegében arányosan) megmutatkozik (vagyis olcsó húsnak nem mindig híg 

a leve). Mivel kevesebbet kérnek érte ár/érték arányban a második legjobb 

vételnek minősül a négyesből (vö. delta/Y értékek, vagyis a kiadásra jutó 

árelőny mértékek). 

3.1.1.2. Márkakereskedések lépcsői 

Online szakértői rendszer (lásd később) jelenleg csak a márkakereskedői 

táblázathoz elérhető, mivel ezek az adatok álltak legkorábban rendelkezésre, és 

mind objektumait, mint pedig attribútumait tekintve ez az adatvagyon a 

legnagyobb is egyben. Az input adatokban bemutatottaknak megfelelően ebben 
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az esetben egy Y0 modell és egy COCO STD is készült, utóbbi azonban csak 

szimulált árral, hiszen a márkáknak ebben a térben nincs valós, piaci ára csak 

egyfajta átlagára (vö. összes árbevétel/összes értékesített darab). 

A minőségtudatosság jegyében az elemzés Y0 modellel kezdődött. Így 

kiderülhet, hogy ártól függetlenül, mely márkák teljesítenek a legjobban. Erre a 

modellre épül az online szakértői rendszer is, a szimulált árak (és így a COCO 

STD futtatások) csak később valósultak meg. A lépcsős függvény egy részlete a 

28. ábrán látható.  

 

28. ábra: A márkakereskedések lépcsői (COCO Y0) 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

A futtatáskor nem keletkezett "zaj", így a COCO mátrixban látható az 

eredmény. (29. ábra) 
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29. ábra: A COCO Y0 eredménye a márkakereskedések lépcsőiből 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

Látható, hogy Y szempontjából minden versenyző ugyanonnan indult el (1000-

ről), és tulajdonságaik alapján egy részük átlag felett teljesített, míg másik 

részük lemaradt az egymással folytatott versenyben. Az "A24-es" oszlop 

(=becslés) alapján, a bementő adatokat feldolgozva a BMW végzett az első 

helyen, így csak ezeket a tulajdonságaikat figyelembe véve ez a márka a 

legértékesebb. Pontjai alapján a Suzuki végzett utolsó helyen.  

Más nézőpontból világítja meg a márkákat, ha árakat is rendelünk hozzájuk. 

Hiszen a fenti márkaértéknek semmi köze nincs az árhoz, ill. a szokásos 

egysíkú szemléletben az ár egyik lehetne az X-eknek, ami pedig nem 

ár/teljesítmény vizsgálat, csak árral is befolyásolt márkaérték-becslés. A 

következő, 30. ábra a COCO STD-hez kapcsolódó lépcsőket mutatja be. 
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30. ábra: márkakereskedések lépcsői (COCO STD/1) 

 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

31. ábra: A COCO STD/1 eredménye a márkakereskedések lépcsőiből 

 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

 

A lépcsők esetén (ugyan helyhiány miatt csak egy részlete látható) több helyen 

"zaj" keletkezett, és a COCO mátrix is nullára futott ki (31. ábra), így újra 

kellett futtatni a lépcsőkben oszlopirányban nulla (ill. konstans) értéket kapott 

attribútumokkal. (32. ábra) 
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32. ábra:  A márkakereskedések lépcsői (COCO STD/2 

 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

33. ábra: A COCO STD/2 eredménye a márkakereskedések lépcsőiből 

 

Forrás: Saját vizsgálat 

Látható, hogy az újrafuttatás is "zajt" hozott öt esetben. Mivel azonban a COCO 

mátrix eredményre jutott (33. ábra) nem szükséges az újrafuttatás. A többi 

"zajként" értelezett attribútum bevonása csak tovább rontaná a becslés és a 

tényadatok közötti távolságot, de a lényeget, vagyis az alul- és felülértékeltséget 
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már ennyi számítás alapján is láthatjuk. Az Y oszlop tartalmazza a szimulált 

piaci árat, míg az "A14-es" oszlop a teljesítmények objektumonkénti versenye 

alapján becsült ideális árat. Azaz minden olyan objektumnál, ahol az "A14" 

oszlopban szereplő érték kevesebb, mint az Y-ban a márka jogosult lenne 

átlagosan drágábban adni autóit, mert az attribútumok alapján nyújtott 

teljesítményük ezt legitimálja. Ezek a márkák a jó ár/érték arányt képviselik, és 

ideális választásnak tűnnek. A delta oszlopban mínusz előjellel bírnak, és 

mindaddig növelhetnék áraikat, amíg egyensúlyba nem kerülnek 

teljesítményükkel, azaz amíg a delta érték nulla nem lesz. A legjobb ár/érték 

arányú termék ebben az esetben a Peugeot, hiszen a valós kiadásra jutó árelőny 

aránya itt a legnagyobb (vö. delta/Y).  Azokban az esetekben, amikor az "A24-

ben" található értékek több mint az Y, az adott márka nem kínál optimális 

választást, túl drágán adja termékeit a figyelembe vett szolgáltatások tükrében. 

Ebben az esetben a delta oszlopban pozitív szám szerepel. Minél nagyobb ez az 

érték, annál kevésbé minősül jó választásnak. Ezekben az esetekben 

teljesítményüket figyelembe véve az eltérés mértékével arányos árcsökkentés 

lenne indokolt. Mivel azonban az árak nem tények, csupán a rendelkezésre álló 

adatokból szimuláltak, így a COCO STD kapcsán kapott eredmények csak 

egyfajta közelítésnek tekintendők. Továbbá az objektivitás érdekében az input 

adatoknak is bizonyíthatóan mért, objektív adatoknak kellene lenniük. Ha 

azonban valóban rendelkezésre állnának mért, benchmark alapú adatok (vö. 

szakcikkek "ad hoc" adatai vs. valós mért adatvagyon), a módszer alkalmas 

lehet optimális/racionális döntéseket javasolni és valódi különbségeket tenni 

márka és márka közt. 
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3.1.2. Az online szakértői rendszer 

3.1.2.1. Működése 

Az online szakértői rendszer JavaScript alapon készült el. Ez a rendszer a 

márkakereskedések értékelései alapján született, így elsősorban 

márkakereskedői használatra ajánlott. A márkakereskedések képviselői 

összemérhetik teljesítményüket a belga felmérésben résztvevő 

márkakereskedésekkel az adott (mért) tulajdonságok alapján. Azok a 

márkakereskedések is használhatják, akik olyan márkát képviselnek, ami nincs 

benne a felmérésben és ezáltal a lenyíló panelben se jelenik meg. Ebben az 

esetben a "Márka" panelnél az alapértelmezett "válasszon" listaelemet kell 

választani. Ezáltal bármilyen tetszőleges (akár fiktív) márka elemezhető.  

A szakértői rendszer mérete a "Márka" (objektum) oldalon 15 választás, 

melyből 14 adott és egy tetszőleges, tulajdonságok (attribútumok) oldalon 

14
20

*13
3
 a lehetséges élethelyzetek száma.    
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3.1.2.2. Használata 

 

34. ábra: A szakértői rendszer input felülete 

 

Forrás: http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0009 

 

A fenti (34.) ábra a rendszer input részét mutatja. A lenyitható listából tudja a 

felhasználó kiválasztani a bemenő paramétereket. A "Márka" részben az 

objektumok közt lehet váltani. Alatta a 23 db attribútum látható, mindhez 

intervallumokat lehet rendelni. Erre a háttérben futó script működése miatt volt 

http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0009
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szükség.  

Ha tehát a márka kiválasztásra került, az adott attribútumok alapján kell 

értékelni. Alapértelmezetten minden attribútumhoz a legmagasabb érték van 

hozzárendelve. A kalibrálás végén a "Tanácsadás" gombra kell kattintani. 

 

35. ábra: A szakértői rendszer input adatok alapján generált eredménye 

 

Forrás: Saját eredmény 

 

Ekkor egy visszajelző üzenet formájában (35. ábra) tudomást szerezhet a 

felhasználó (márkakereskedő), hogy saját kereskedése meghaladja-e a felmérés 

átlagát. Az átlagos pont az Y0 modell alapján az 1000 pont. Tehát minden 1000 

feletti érték meghaladja az átlagot. A következő visszajelző ablak pedig arról 

értesít, hogy a kiválasztott márka meghaladja-e a belgiumi felmérésben szereplő 

ugyanazon márka eredményét. Ezt követően az eredmény bekerül egy cellába, 

mint "Az Ön értéke". Ezt az értéket össze lehet vetni egy már kialakított 

intervallum skálával, aminek megfelelően az eredmény lehet gyenge, 

elfogadható, átlagos, jó vagy kiváló. Ezen túl az eredmények bármikor 

összevethetőek a belga felmérés alapján készült Y0 modell eredményeivel is, 

így lehetőség nyílik adott márkát más márkával is összevetni. Továbbá a 

vizsgált paramétertér rávilágíthat a fejlődési irányokra. A pontokat ugyanis a 

felhasználó állítja be, és így azonnal látható melyik érték mennyiben felelős a 
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kapott végső eredményért. Így pedig a gyengébb tulajdonságokon való javítás 

kell, hogy legyen a cél.  

 

A rendszer erősségei 

 A rendszer online felületen is bemutatja a belga felmérés adatai alapján 

készült Y0 eredményeit 

 Lehetőséget biztosít saját szimulációkra (vö. kombinatorikai tér = …eset) 

 Összevetési lehetőséget biztosít a belga adatokkal 

 Konkurens márkák eredményinek összevetése is lehetséges 

 A kapott eredmények alapján rávilágíthat fejlődési irányokra 

A rendszer gyengeségei 

 Az intervallumok nehezen értelmezhetők (önbecsapás a belga kérdőívre 

visszavezetve) 

 Szubjektív felmérésre támaszkodó objektivitás (álobjektivitás) 

 Az attribútumok értelmezhetősége  

A rendszer beépült a my-x free robotszakértők sorába. Működtetését a honlapon 

található animáció segítheti. A következő URL címen érhető el: 

http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0009 

 

3.2. Hasznosság elemzés  

A potenciális vásárlónak rendszerint nem áll rendelkezésére, hogy gyakran nagy 

beruházási igényű, komplex műszaki termékeket kézzel foghatóan elemezzen, 

kipróbáljon, ezek ma a piacon levő online és offline magazinok kiváltsága.  

A módszer és az eredmények alapján az ideális adatvagyont szem előtt tartva 

önálló műszaki magazin alapítása is indokolt lehetne bármely általam 
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bemutatott kategóriát alapul véve, ill. ezeket egy széles kínálati palettára 

beépítve, hiszen a feltárt adatvagyon önmagában több helyen szubjektív és nem 

kellően paraméterezett. Ezek aztán vagy alapját sem képezik további 

elemzésnek (vö. videokártyák), vagy sajátos, az olvasó előtt módszerét tekintve 

fel nem tárt pontozás alapjai lesznek. Ezek alapján a jelenlegi "best 

PRACITCE" SZINT MEGHALADHATÓ. Az önálló magazin indítása az üzleti 

terv alapját képezné. A piacon való megjelenés indokoltsága, hogy objektívebb 

lenne és így jobbat tudna nyújtani a konkurenciához képest. Az objektivitás 

pedig a racionális döntések alapja, így bárki, aki racionális döntés meghozására 

(vásárlásra) készül az adott műszaki termékcsoportot illetően potenciális 

vevőnek tekinthető lenne.  

A magazin gyakorlati működtetéséhez szükséges lenne: 

 a tesztelendő objektumok folyamatos beszerzésének biztosítása 

 a megfelelő benchmarkrendszerek és tesztkörülmények kidolgozása, a 

meglévők fejlesztése 

 tartós olvasói bázis kialakítása 

 Online elérhetőség és támogatás 

3.3. Javaslatok 

Ha egy dolgozat egy új módszerről ír komplikációk adódhatnak a bizonyítás 

részénél, azaz valóban jobb-e, mint az eddigiek, illetve miben jobb és miben 

marad el. Ha azonban egy módszer már adott és egy olyan probléma köré épül 

ahol a "best pracice-ben" számos helyen bizonyíthatóan tetten érhető a 

szubjektivitás és következetlenség, bármilyen annál az állapotnál objektívebb 

nézet csak jobb lehet. Jelen módszer a szakirodalmi részben taglaltaknak 

megfelelően jó választás lehet. Ha pedig gyártói oldalról az engedélyezési 

okiratok szabványosított formában rendelkezésre állnának, illetve tesztelői 
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oldalról a tanácsadást tényleges benchmark rendszer előzné meg, racionálisabb 

döntések születnének.  
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4. Összefoglalás 

 

A műszaki cikkek nagy beruházási igényének okán a dolgozat hasznossága több 

szinten mérhető. Egyrészt a módszer objektívebb mivoltából adódóan 

profitálhatnak belőle a mezőgazdaságban dolgozók, akik gépvásárlásaik terén 

kapnak segítséget, döntéstámogatást.  A vásárlás terén tanácstalan gazdák, akik 

döntéseiket "ad hoc" hoznák a dolgozatban bemutatott módszer segítségével 

átértelmezhetik választásuk okát, indokolttá tehetik a gépek közti választást, 

csökkentve az esetleges "mellényúlás" kockázatát. A matematikai módszeren 

alapuló benchmarking segítségével kihozható(k) a győztes egyed(ek), melyek a 

vásárlás során az optimális döntéseket jelentik, azaz ár/érték arányban a legjobb 

döntésnek minősülnek. A győztes egyedek választása pedig a gazdák 

szempontjából több realizált hasznot is jelenthetnek. Egyfelől pénzt spórolhat 

meg a vásárlónak, ha az elemzés során kiderül, hogy igényeit egy kedvezőbb 

árú termék is kielégíti, hiszen minden KO-feltételnek megfelel és jobb ár/érték 

aránnyal bír, mint piaci versenytársai. Másfelől a valódi értékekkel bíró, győztes 

termék feltételezhetően hosszabb élettartammal, esetleg kedvezőbb fenntartási 

költségekkel rendelkezhet társainál, amennyiben ezt az elemzés is kimutatja 

(azaz szerepel a kritériumok közt). A módszer univerzalitása révén bármely 

műszaki cikk után érdeklődő segítséget/tanácsot kaphat. Továbbá a műszaki 

szakcikkek írói ezzel a módszerrel kapnak egy "fényképezőgépet", a jelenlegi 

"best practice" nem kellően indokolt, gyakran szubjektív tényezőkre 

támaszkodó létéről. Hiszen ha a szakma is az objektívebb döntéseket támogatná 

a cikkeiket olvasó vásárló döntése a valóban piacképes (jó ár/teljesítmény 

mutatóval rendelkező) egyedek felé terelődne, ezzel csökkentve a kevésbé 

életképes (újságírói szubjektivitást kihasználó) egyedek létjogosultságát és piaci 

arányát, aminek következtében az ilyen termékek gyártói döntési helyzet elé 

kerülnének: 
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A már bizonyított egyedeket példaképként tekintve felzárkóznak és elindulnak 

az innováció és teljesítményorientált világkép felé, ahol céljuk a konkurencia 

fölé emelkedni, ezzel beindítva a piaci mechanizmus egy előnyös oldalát, a 

technológiai versengést, ahol csak az számít ki tud a másiknál jobbat, többet 

nyújtani adott árszinten, vagy feladják a küzdelmet. Jövőbe mutatóan 

elmondható, hogy ha objektívebb irányba terelődik a szakcikkek írása (ami 

közvetve tanácsadói tevékenységnek minősül), az hasznot jelentene egyrészt a 

vásárlóknak, gépberuházóknak, akik ezáltal optimálisabb döntéseket tudnak 

majd hozni gazdaságuk tekintetében. Az újságírói önértékelés szintjére eljutva - 

mint piaci befolyásoló tényező - színvonalasabb, jobb minőségű cikkek 

születhetnének és előtérbe kerülhetnének a valóban - igazolhatóan - jobban 

teljesítő márkák, további lépésekre kényszerítve az objektív szempontból 

irreleváns döntésként értelmezhető jelenleg kevésbé jól teljesítőket. 
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Definíciós- és rövidítés jegyzék 

Márka: a márka olyan név, fogalom, jel, szimbólum vagy grafikai elem, illetve 

ezek kombinációja, amely az eladó vagy az eladók egy csoportjának termékeit 

és/vagy szolgáltatásait azonosítja, illetve azokat a versenytársakétól 

megkülönbözteti. Másképp megfogalmazva márkán olyan gyártót, terméket 

vagy szolgáltatást értünk, amely rendelkezik egy sajátos tulajdonsághalmazzal, 

ami világosan és egyértelműen megkülönbözteti másoktól. A márka 

vagyontárgy, pénzügyi értéke a fogyasztói kedveltségből származik, azaz, hogy 

milyen mértékben részesítik előnyben a fogyasztók. 

(Forrás: 35. irodalmi jegyzék) 

Gyártói márka: gyártói márka az a márka, amely egy gyártó tulajdonában van 

(pl. Adidas, Audi, Axiál, John Deere stb.). Ez lehet konkrét termék, szolgáltatás, 

de sokszor a márkanév magát a céget is jelöli. (Forrás: 35. irodalmi jegyzék) 

Kereskedelmi vagy saját márka: kereskedelmi vagy saját márka az a márka, 

amelyet a gyártók a kereskedelem megbízásából a kereskedelem számára – 

lényegében bérmunkában – gyártanak. A kereskedő általában nem valósít meg 

termékfejlesztést, nem végez alapanyag-beszerzést, nem gyárt, csak megrendeli 

a terméket az előállítótól, és a csomagolásra rátesz egy címkét a saját nevével 

(pl. Spar, CBA, stb.) A beszállító nem tünteti fel saját emblémáját, 

szóvédjegyét, stb. a csomagoláson, legfeljebb csak a saját cégnevét, de azt is 

meghatározott módon, olyan kicsi betűmérettel, hogy a vásárló által csak célzott 

figyelemmel legyen olvasható. Ennek következtében a vásárló a terméket a 

kereskedő termékének véli, és a tényleges előállítóról nem is tud vagy az 

közömbös számára. Az is megesik, hogy egy gyártó több hálózat saját márkás 

termékét is gyártja, ahogy azt a Ceres Sütő (régebben Győri Sütő) teszi: saját 

termékei mellett Tesco és CBA szeletelt tartóskenyereket is gyárt. A saját márka 

elnevezés az angol „private (=magán, saját) label (=címke)” kifejezés 
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fordításából származik. A félreértések elkerülése érdekében helyesebb lenne 

mindenhol a kereskedelmi márka kifejezés használata, de a gyakorlatban 

mindkét elnevezés egyformán elterjedt.  (Forrás: 35. irodalmi jegyzék) 

„A” márka: magas értékekkel rendelkező, intenzív kampányokkal támogatott, 

ismertebb gyártói márka. (Forrás: 35. irodalmi jegyzék) 

„B” márka: kevésbé reklámozott, általában olcsóbb gyártói márka. (Forrás: 35. 

irodalmi jegyzék) 

Superbrand: a superbrand olyan márka, ami a saját területén kiváló hírnevet 

szerzett (pl. Mercedes, Nike, IKEA, Herendi Porcelán, stb.) (Forrás: 35. 

irodalmi jegyzék) 

Marketing: A marketing az egyik olyan gazdasági kifejezés, amire nincs 

egységes definíció. Szűkebb értelemben a marketing egy olyan vállalati 

tevékenység, ami a vevők, vagy felhasználók igényeinek kielégítése érdekében 

elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, 

megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az 

értékesítést és befolyásolja a vásárlókat. Bizonyos értelemben a fogyasztói 

igényt is befolyásolja, új termékek bevezetésével, azaz innovációval. 

A szakértői rendszer: olyan számítógépes program, amely az ember 

problémamegoldó képességét modellezi. 

JavaScript : A programozási nyelv egy objektumalapú szkript nyelv, amelyet 

weblapokon elterjedten használnak. Eredetileg Brendan Eich, a Netscape 

Communications mérnöke fejlesztette ki; neve először Mocha, majd LiveScript 

volt, később „JavaScript” nevet kapott, és szintaxisa közelebb került a Sun 

Microsystems Java programozási nyelvéhez. A JavaScriptet először 1997–99 

között szabványosította az ECMA „ECMAScript” néven. A jelenleg is érvényes 
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szabvány az ECMA-262 Edition 3 (1999. december), ami a JavaScript 1.5-nek 

felel meg. Ez a szabvány egyben ISO szabvány is. 

OLAP: olyan adatelemzést szolgáló rendszer, melyet kevesen használnak és 

főleg közép- és felső vezetők körében terjedt el. Ez a rendszer egy nagyon gyors 

és pontos adatanalízist végez. Előnye, hogy milliónyi rekordot tud feldolgozni, 

melyet n dimenziós adatkockákban tárol, így pillanatok alatt képes végrehajtani 

a kívánt feladatot. 

OAM: Objektum-Attribútum Mátrix. Sorai az objektumok, oszlopai a választott 

objektumok mindegyikére érvényes értékkel rendelkező attribútumok. 

Best practice: bevált gyakorlat, rutinszerűen végzett tevékenységre utal, ami 

széles körű tapasztalatokon alapul, és több szervezetben is sikeresnek bizonyult. 

Objektivitás: tárgyilagosság, elfogulatlanság, pártatlanság. 

ISZAM: Informatikus és Szakigazgatási Agrármérnök  

MY-X: MY EXPERTISE  

OLAP: On-line Analitickal Processing / On-line Analitikus feldolgozás  
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Mellékletek 

1. melléklet  

36. ábra: A videokártya teszt bemeneti értékei, ezekből készült rangsorszámok 

(Forrás: saját eredmény) 
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37. ábra: a videokártya teszt rangsorszámai (két részletben). (Forrás: saját 

eredmény)  
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38. ábra: A videokártya teszt COCO lépcsői (két részletben) (Forrás: saját 

eredmény) 
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39. ábra: a COCO mátrix (két részletben) (Forrás: saját eredmény)



 

78 

 

2. melléklet 

40. ábra: A kultivátor teszt bemeneti értékei (3 részletben), (Forrás: saját)  
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41. ábra: A kultivátor rangsorszámok (2 részletben) (Forrás: saját)  
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42. ábra: A COCO lépcsői (két részletben) (Forrás: saját eredmény) 
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43. ábra: és a COCO mátrix (két részletben) (Forrás: saját eredmény) 
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3. melléklet 

44. ábra:  A traktoros teszt bemeneti értékei * 

 

 

45. ábra: A rangsorszámok (Y0) *  

 

 

 

46. ábra: A rangsorszámok (COCO STD) * 

 

 

 

47. ábra: Lépcsők (Y0) * 

 

 

 

48. ábra: Lépcsők (STD/1) * 

 

 

 

49. ábra: Lépcsők (STD/2) * 

 

50. ábra: Lépcsők (STD/3) * 

 

* Forrás: saját eredmény 
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50. ábra: Lépcsők (STD/3) * 

 

 

 

51. ábra: COCO mátrix eredményei (Y0) * 

 

 

 

 

52. ábra: COCO mátrix eredményei (STD/1) * 

 

 

 

53. ábra: COCO mátrix eredményei (STD/2) * 

 

 

 

 

54. ábra: COCO mátrix eredményei (STD/3) * 

 

 

 

 

* Forrás: saját eredmény 
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4. melléklet 

55. ábra: A márkakereskedéses teszt bemeneti értékei és a rangsorszámok 

(Forrás: saját eredmény)  
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56. ábra: A márkakereskedés rangsorszámai (Forrás: saját eredmény)  
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57. ábra: A COCO lépcsői  (Y0) (Forrás: saját eredmény) 
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58. ábra: COCO mátrix (Y0) (Forrás: saját eredmény)  



 

88 

 

59. ábra: A COCO lépcsői (COCO STD) (Forrás: saját eredmény) 
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60. ábra: COCO mátrix (COCO STD) (Forrás: saját eredmény) 
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61. ábra: A COCO lépcsői (STD/2) (Forrás: saját eredmény) 
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62. ábra: A COCO mátrix második futtatása (COCO STD/2) (Forrás: saját 

eredmény) 
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Alulírott Péter Gábor a Szent István Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar ISZAM szak, nappali tagozatának végzős hallgatója 

nyilatkozom, hogy a „MŰSZAKI TANÁCSADÁS ON-LINE TÁMOGATÁSSAL: 

A minőségtudatosság szakértői rendszerei” címmel védésre benyújtott 

szakdolgozatom saját munkám eredménye, melynek elkészítése során a 

felhasznált irodalmakat korrekt módon kezeltem. 

 

 

 

Gödöllő, 2009 év….hónap….. …nap…. 

 

 

 

 

      ……………..………………………… 

             a hallgató aláírása 
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A SZAKDOLGOZAT RÖVID BEMUTATÁSA 

 

 

Készítette: Péter Gábor 

A szakdolgozat címe: MŰSZAKI TANÁCSADÁS ON-LINE TÁMOGATÁSSAL:        

A minőségtudatosság szakértői rendszerei 

Belső konzulens neve, beosztása:….………………………………………… 

Külső konzulens neve, beosztása:……………………………………………. 

 

Kulcskifejezések: 

Objektivitás, best practice, műszaki, újságírás, szakértői rendszer 

 

A dolgozat rövid leírása: 

A dolgozat a mai műszaki irányú újságírás kritikájaként született, bemutatva a 

jelenleg használatos módszereket és rávilágítva egy, a szakterületen még 

ismeretlen módszerre. Ezzel a módszerrel (COCO) objektívebb módon lehet 

értékelni a tesztelt objektumokat, ezzel segítve a racionálisabb döntéshozatalt 

azon gazdák és más érdeklődők számára, akik műszaki cikkek vásárlását 

tervezik. 
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