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1. Bevezetés 

Tisztelt Olvasó! Az alábbi fejezetben bemutatásra kerül a témaválasztás indoklása, 

amely során a kiindulási helyzet körvonalazódik, ezt követően az elérendő célok 

kerülnek felsorolásra, majd a megszólítani kívánt célcsoportokról és legvégül az 

elkészülő munkától elvárt hasznosságról esik szó. 

1.1. Motiváció 

A dolgozat mottója: Az átlagtól való eltérés fogalma nem azonos a NORMÁTÓL 

való eltérés fogalmával! 

„A világ lakosságának 65 százaléka szerint a pénz napjainkban fontosabb, mint 

korábban. Ezzel szemben 57 százalékos többségben vannak azok, akik nem 

gondolják, hogy a pénz a személyes sikerek legfőbb fokmérője az Ipsos és a Reuters 

News nemzetközi közvélemény-kutatása szerint.” 

(http://www.stop.hu/articles/article.php?id=617769) 

Az idézet arra kíván rávilágítani, hogy a ma élő emberek mennyire tartják fontosnak 

a pénz szerepét mindennapi életükben. A 2010-es felmérés szerint a világ 

lakosságának mintegy kétharmada gondolja úgy, hogy a pénz szerepe fontosabb 

napjainkban, mint bármikor a korábbi időszakokban. Igaz a felmérésből az is 

kiderül, hogy a megkérdezettek több mint a fele nem a pénz mennyiségi szerepét 

tartja a sikerei értékmérőjének. 

„Mai világunkban a pénz központi szerepet játszik. A pénzhasználat kikerülhetetlen 

számunkra, mivel mindannyian így, vagy úgy, de szükségszerűen gazdasági 

értelemben is kapcsolatba kerülünk egymással. Mindannyian a gazdasági-

társadalmi élet, a piacgazdaság szereplői vagyunk, hiszen a modern gazdaságban, 

amit piacgazdaságnak is nevezünk, a gazdasági döntések alakítói és helyszínei a 

piacok (áru, erőforrás, pénz). … 

A mai pénz, az úgynevezett „modern pénz” belső értékkel nem rendelkező, vagyis 

önmagában értéktelen eszköz, melynek elsődleges szerepe az, hogy segítse a 

gazdasági szereplők eligazodását a gazdasági életben, információt szolgáltasson a 

gazdasági élethez kapcsolódó döntések meghozatalához, majd segítse ezen 

döntésekből adódó pénzmozgások (fizetések) lebonyolítását.” 

(http://www.penziskola.hu/konyv/az-en-penzem/ii-mindenhato-penz/5-penz-

szerepe-es-funkcioi/1-penz-szerepe-gazdasagban) 

Az előbbi idézet szembeállítva a fejezet elején szereplő első idézettel már a pénz 

gazdasági életben betöltött szerepére hívja fel a figyelmet, mely szerint a mai 

gazdasági viszonyok között a pénz központi szerepet játszik és elsődleges funkciója, 

hogy segítse a gazdasági szereplők eligazodását a gazdasági életben, illetve 

információt szolgáltasson a gazdasági élethez kapcsolódó döntések 

meghozatalához. Annak érdekében, hogy a gazdaság szereplői, vagyis a különböző 

vállalkozások megfelelően eligazodjanak a gazdasági életben és racionális 

döntéseket tudjanak hozni, tisztában kell lenniük a saját, és adott esetben a 

partnereik illetve konkurenciáik vagyoni helyzetével, más szóval racionálisan be 

kell tudniuk sorolni adott évi teljesítményüket a többi piaci szereplőhöz képest. A 

http://www.stop.hu/articles/article.php?id=617769
http://www.penziskola.hu/konyv/az-en-penzem/ii-mindenhato-penz/5-penz-szerepe-es-funkcioi/1-penz-szerepe-gazdasagban
http://www.penziskola.hu/konyv/az-en-penzem/ii-mindenhato-penz/5-penz-szerepe-es-funkcioi/1-penz-szerepe-gazdasagban
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vállalkozásoknak az adott évi pénzügyi helyzetét a vállalkozások mérlegei és 

eredmény-kimutatásai szemléltetik. A mérleg a gazdálkodó szervezet vagyonát 

mutatja az elmúlt üzleti évre vonatkozóan, míg az eredmény-kimutatás az üzleti év 

jövedelemtermelő képességét, vagyis a vállalkozás eredményét demonstrálja. Ezen 

ismeretek birtokában a vállalkozás már könnyebben eligazodhat az üzleti élet 

kihívásai között. Azonban felmerülhet a kérdés, hogy honnan is tudhatná 

megszerezni egy vállalkozás egy másik vállalkozás ilyes jellegű adatait? Ezen 

adatok szolgáltatására úgynevezett céginformációt szolgáltató cégek állnak a 

különböző felhasználók rendelkezésére, amelyektől bizonyos díj ellenében 

beszerezhetők a kívánt adatok. 

A céginformációs szolgáltatás során a felhasználók a következő adatokhoz 

juthatnak hozzá az adott vállalkozásról: 

 Regisztrált adatok: a cégbíróság által rögzített, cégnyilvántartásból származó 

hivatalos adatok. 

 Működési adatok: a cég üzleti működését leíró adatok (mérlegek és 

eredmény-kimutatások). 

 Minősítő adatok: a cég fejlődésének, üzletmenetének, rendelésállományának, 

fizetőképességének, működésének, stb. minősítését leíró adatok. 

(vö. http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ginform%C3%A1ci%C3%B3) 

Azonban az adatok beszerzését követően kezdődik az igazán nagy munka, amikor is 

azok értelmezése történik. Ebben a hatalmas és egyszerűnek végképp nem 

mondható feladatban nyújt segítséget a dolgozat. 

A dolgozat elkészítése a Vezetés és szervezés MSc szak végső megmérettetéseinek 

egyike. A szak a nevéhez hűen többek között a sikeres vállalatvezetéshez szükséges 

kompetenciákkal ismerteti meg a hallgatókat olyan tárgyak keretei között, mint 

például a Vállalati és intézményi stratégiák, Vezetés és szervezetelmélet, Vezetői 

gazdaságtan, Szervezetfejlesztés elmélete, modelljei, Változás és 

válságmenedzsment stb. Ezen ismeretek birtokában nyilvánvalóvá vált, hogy a 

vezetőnek, mivel a vállalkozásért ő vállal teljes felelősséget nem elegendő „csak” a 

saját cégét ismernie teljes körűen, hanem muszáj tisztában lennie a piaci 

körülményekkel, a lehetséges partnerek, illetve a konkurencia teljesítményével is, 

amelyből egyértelmű és a cég számára megfelelő döntéseket képes hozni. 

Tehát az egyetemi tanulmányok (Informatikus és szakigazgatási agrármérnök 

(ISZAM) BSc képzés, valamint Vezetés és szervezés (VezSzerv) MSc képzés) 

során elsajátított ismeretek, illetve a fentebb leírtak adják a témát a jelenlegi 

pályamunka elkészítéséhez. A dolgozat egy mintapéldán keresztül vezeti végig az 

olvasót a tanácsadási szolgáltatás egyes lépésein, amelyhez az adatok az 

Agrárgazdasági Kutató Intézet Tesztüzemi rendszeréből származnak. A tesztüzemi 

rendszerben a régióban található üzemek aggregált adatai képezik a régiók 

eredményeit, ezért az egyes régiók egy-egy önálló 

üzemként/vállalkozásként/holdingként kezelendők. Fontos kiemelni, hogy a 

dolgozat nem csupán az egyetemi kötelezettségek abszolválását szolgálja, hanem 

egy már működő tanácsadó cég név szerint InnoHow Kft. piacra lépésének céljából 

üzletági megvalósíthatósági tanulmányként is funkcionál, amelynek előkészületei 

már a dolgozat megírása előtt kezdetét vették. A Kft. melynek keretében 

projektmenedzserként dolgozom az elkészült dolgozat alapján dönt, hogy reális 

http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ginform%C3%A1ci%C3%B3
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bevételi pozíciók remélhetők-e a céginformációs szolgáltatás és a vállalati 

tanácsadás témakörökben. A tervezett üzletág potenciális vezetői pozícióját én 

töltöm be. 

1.2. Cél 

Az elsődlegesen elérendő cél egy olyan adatszolgáltató és tanácsadási 

szolgáltatáscsomag létrehozása a céginformációs piacon, amely képes az elemzési 

folyamatokba bevont emberi szubjektumot minimalizálni és egy innovatív 

matematikai módszer segítségével a tanácsadási folyamatokat automatikusan 

működő, az eddigieknél objektívebb, bizonyíthatóbb és visszaellenőrizhetőbb 

formába önteni. A szolgáltatáscsomag első és a rá épülő szolgáltatások meghatározó 

eleme az adatszolgáltató réteg úgynevezett Online Analytical Processing (a 

későbbiekben OLAP, vö. 2.3.1-es alfejezet) támogatással, mely lehetővé teszi a 

felhasználó számára, hogy az adatokat igényeinek megfelelő struktúrában, akár több 

dimenziós nézetben is lekérdezhesse és felhasználhassa. Ezen rétegre támaszkodik 

az a tanácsadási vagy elemző szolgáltatás, amely számára a Component based 

Object Comparsion for Objectivity (a későbbiekben COCO, vö. 2.3.2-es alfejezet), 

vagy magyar nevén a hasonlóságelemzés biztosítja az objektivitás feltételeit. A 

tanácsadási réteg két fő terméktípust tartalmaz. Az első az egyéni tanácsadás, ahol 

az ügyfél az általa előzetesen meghatározott adatok szerinti, az igényeinek 

megfelelő terjedelmű tanulmányt kap, amelyben az elemzési eredményekből 

automatikusan keletkező értékítéletek és a róluk alkotott elemzői szakvélemények 

szerepelnek. A második inkább az adatszolgáltató réteghez hasonlít, azzal a 

különbséggel, hogy az ügyfél nem kizárólag a szimpla tényeket tudja lekérdezni, 

hanem egy webes felületen, akár diagramtámogatással is szemléltetésre kerülnek az 

előzetesen szakértők által meghatározott elemzési profil eredményei az előre 

meghatározott mutatók tekintetében. Az eredmények kommentárjaként 

automatikusan generált értelmező sablonszövegek (vö. 4.2-es alfejezet) is segítik a 

felhasználót, amelyekből viszont saját maga vonja le konzekvenciáit. A lekérdezett 

adatok és a hozzájuk tartozó sablonszövegek különböző formátumú fájlokba 

exportálhatók a további felhasználhatóság érdekében. 

A szolgáltatásra épülő további cél egy vállalkozási „core-business” megvalósítása, 

amely a már adott know-how kihasználásával a céginformációs, valamint a 

tanácsadási piac megszólítását, illetve bevételi források megteremtését hivatott 

véghezvinni. 

1.3. Célcsoport 

A célcsoportok széles köre írható le a szolgáltatáscsomag moduljainak funkcióiból 

következően. 

Az egyéni tanácsadás során célcsoportnak tekinthető bármely hazai vagy akár 

nemzetközi gazdasági szervezet, amelynek éppen saját cégelemzésre, 

partnerelemzésre, konkurenciaelemzésre vagy esetleg a saját piaci szektorának 

elemzésére van szüksége. Ennél a modulnál a célcsoport nem szegmentálódik annak 

függvényében, hogy a szervezet melyik szintjén merül fel az igény a tanácsadásra. 

Ebben az esetben minden olyan adat bevonásra kerülhet az elemzésekbe, amit az 
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ügyfél cég relevánsnak talál függetlenül annak jellegétől, illetve forrásától. 

Természetesen az egyéni tanácsadás során is felhasználhatók a céginformációs 

adatok. 

A jelenlegi elképzelések szerint kizárólag céginformációkra épülő adatszolgáltatás 

és előre meghatározott profil szerinti elemzés esetén már a célcsoportok jobban 

szegmentálódnak, mint az előző esetben. Ahogyan arról az előbbiekben szó esett a 

jelen dolgozat alapját szolgáló munkálatok már a dolgozat írását megelőzően 

kezdetét vették, így a most szóban forgó két szolgáltatás elsődleges célcsoportjai 

szakértők bevonásával kerültek korábban meghatározásra. Így ezen szolgáltatások 

célcsoportjai közé az ügyvezető igazgatók, a pénzügyi vezetők/könyvvizsgálók, a 

sales/marketing vezetők, az egyéb vezetők, és az újságírók kerültek. Az előkészítő 

munkálatok során ezen célcsoportok képviselői megkeresésre kerültek az 

ismeretségi körökben, akik arról számoltak be, hogy melyek azok a mutatók, 

amelyek elemzéseit hasznosítani tudnák munkáik során, ezzel is elősegítve a 

célcsoportoknak megfelelő lekérdezői profilok kialakítását. Ezeken a 

célcsoportokon kívül meghatározásra került még egy egyéb célcsoport kategória is, 

amelybe azok a mutatók kerültek, amelyeket azon megkérdezettek jelöltek 

hasznosnak, akik nem az előzőekben felsorolt munkaköröket töltik be és nem 

képviseltették az ismeretségi körben olyan nagy számban magukat, hogy külön 

célcsoport kategória keletkezzen, de támogató hozzáállásuk és szakértelmük miatt 

szintén megkérdezésre kerültek. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a későbbi 

igények szerint a célcsoportok tovább bővíthetők. 

1.4. Hasznosság 

A dolgozat által megtestesített hasznosság a megszólítani kívánt célcsoportok 

számára szintén több elemből tevődik össze.  

Az adatszolgáltató modulnak köszönhetően a felhasználó az adatlekérdezés során 

teljesen szabadon testre szabhatja lekérdezésit igényeinek megfelelően, mivel ő 

állítja be a látni kívánt cégek, valamint mutatók sorrendjét és emellett azt is, hogy 

az adatok a kapott táblázat mely dimenzióiban szerepeljenek. Ezáltal az ügyfél adott 

esetben akár órákat spórolhat meg, mert a szolgáltatás segítségével mentesül az 

adatok összeválogatására, illetve konszolidálására fordított plusz munka alól, 

ugyanis a lekérdezés eredményeként nem egy vagy több előre legyártott, további 

szerkesztést nem lehetővé tévő – tegyük fel PDF formátumú – fájlt kap kézhez, 

amelyből a kézhezvételt követően neki kell összeollózni a számára hasznosítható 

adatokat. 

A tanácsadási modul igazi hasznossága az elemző módszer által levezetett norma 

érték (vö. 2.3.2.1-es alfejezet) fogalmán és a norma értékek, valamint a tény értékek 

összevetéséből automatikusan előállítható sablonszövegeken keresztül realizálódik 

az ügyfelek számára. A kiszámolt norma értékeknek köszönhetően az ügyfél 

minden eddiginél reálisabb képet kap a fókuszált vizsgálati területről, amelyet a 

tényeken alapuló innovatív matematikai módszer, vagyis a hasonlóságelemzés 

biztosít. Az elemzési eljárás során a cél az objektivitásra törekvés, amely az emberi 

szubjektum minimalizálása által történik, mivel az elemzések elkészítését 

megelőzően csak az elemzésbe bevont adatkörről, illetve az adatok egymásra 

gyakorolt „hatásirányairól” (vö. 3.1.2-es alfejezet) kell dönteni. A norma értékek az 
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elemzett cégek benchmarkjai adatainak összehasonlításával keletkeznek, vagyis 

annál pontosabb kép rajzolódik ki az ügyfél számára az adott területről, minél több 

adat áll rendelkezésre az elemzések elvégzéséhez. Azonban fontos tényező az 

elemzésekből kirajzolódó kép pontos értelmezése, amely az automatikusan 

generálódó szövegsablonok segítségével történik. A norma- és a tény értékek 

együttes kiértékeléséből az értelmező szövegek önműködően előállíthatók, amelyet 

követően az elemzőnek, illetve a felhasználónak az eredmények racionalitásának 

ellenőrzése a feladata. Tehát a modul által képviselt hasznosság az elemzések 

irányultságaitól függetlenül a norma értékek és az azokból levonható 

következetések ismeretének hiányából fakadó esetleges rossz döntések 

kiküszöbölésén keresztül testesül meg. 

További hasznosságként kerül megemlítésre az esetleges profitszerzés, amennyiben 

a dolgozat, illetve üzletági megvalósíthatósági tanulmány képes reális bevételi 

pozíciók megteremtésére. Ezen bevételi források realizálódhatnak azon cégeken 

keresztül, amelyek egyedi tanácsadás jelleggel veszik igénybe a szolgáltatást, illetve 

céginformációt szolgáltató cégekkel együttműködve közös szolgáltatások 

kialakításán keresztül is. 

* * * 

A kiindulási helyzet felvázolását követően a 2. fejezetben a szolgáltatás 

kialakításához szükséges szakirodalmi ismeretek kerülnek bemutatásra. A 

fejezetben először a szolgáltatás által támogatni kívánt vállalatvezetési 

tevékenységekről (2.1.), ezen belül is a vállalati tervezésről, valamint a 

vállalatelemzésről esik szó. Ezt követően a felhasznált adatok (2.2.) miértjének 

indoklása következik a szakma által elfogadott elméleti hátterek segítségével. A 

fejezet a szolgáltatáscsomag létrehozásához szükséges módszertani ismeretek (2.3.) 

bemutatásával zárul. 

Amíg 2. fejezet a témához kapcsolódó elméleteket tartalmazza azzal kapcsolatban, 

hogy hogyan kell felépíteni egy ilyesfajta szolgáltatást, addig az anyag és 

módszertan (3.) fejezetben már a piaci partnerekkel együttműködve a piaci 

igényekhez igazított szolgáltatáscsomag kialakításának folyamatába nyerünk 

betekintést. Elsőként a szolgáltatás alapját képező potenciális, illetve a jelenleg 

felhasznált adatvagyon (3.1.), valamint az adatok kezelését segítő OLAP rendszer 

(3.2.) kerül bemutatásra. A fejezetet az elemzések elvégzéséhez szükséges 

intézkedések zárják úgy, mint a benchmark körének meghatározása (3.3.) és az 

elemzési lépések kivitelezése (3.4.). 

A lefolytatott munkálatok ismertetését az elért eredmények áttekintése követi (4. 

fejezet). A 4.1-es alfejezetben az elemzések során kapott eredmények kerülnek 

szemléltetésre és értelmezésre, amelyek helytálló mivolta önellenőrző rétegek 

segítségével igazolódik. Ezek után azon automatizmusokról (4.2.) esik szó, amelyek 

garantálják a szolgáltatás emberi beavatkozás nélküli működését. Végül az 

eredmények ismeretében a kialakított szolgáltatáscsomag üzleti szempontú 

hasznosságának elemzése (4.3.) történik. 

A dolgozat végén az elvégzett munkából és annak eredményeiből levonható 

következtetések, illetve javaslatok kerülnek megfogalmazásra (5. fejezet), majd ezt 

a dolgozat lezárásaként a teljes folyamatot átfogó összefoglalás (6. fejezet.) követi. 
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2. Szakirodalmi feldolgozás 

A szakirodalmi feldolgozás során a szolgáltatáscsomag kialakításához szükséges 

három fő témakör köré fonódnak a gondolatok. Az első nagyobb téma a 

vállalatvezetési ismeretek (2.1.). Ezen belül szó esik a különböző vállalati tervezési 

eljárásokról (2.1.1.), valamint a vállalatok értékelésének (2.1.2.) a témához 

kapcsolódó módszereiről. A vállalatvezetési ismeretek feldolgozását követően az 

elemzések során alkalmazásra kerülő adatok, vagyis a céginformációk (2.2.) 

számbavételére kerül sor, mivel az elemzések elvégzéséhez és az eredményekből a 

helyes következtetések levonásához elengedhetetlen a használt adatok pontos 

ismerete. Ebben az alfejezetben további két alfejezetre bontva történik a használt 

mutatók ismertetése. A 2.2.1-es alfejezetben a mérlegre és annak mutatóira, a 2.2.2-

es alfejezetben az eredmény-kimutatásra és annak mutatóira helyeződik a súlypont. 

A szakirodalmi feldolgozás fejezet zárásaként a szolgáltatás létrehozásához 

szükséges módszertani ismeretek (2.3.) kerülnek részletezésre. Ebben az 

alfejezetben elsőként az adatszolgáltatás megújításához használt rendszer az OLAP 

(2.3.1.), majd ezt követően a tanácsadási folyamatok megreformálását célzó elemző 

módszer, a hasonlóságelemzés (2.3.2.) elméleti alapjai kerülnek ismertetésre. 

2.1. Vállalatvezetés 

„A vezetés fogalmát többféle közelítésben lehet magyarázni. Az alábbi értelmezések 

a leggyakoriabbak: 

 a vezetés olyan tevékenység, melynek során meghatározzák a célokat és azok 

eléréséhez vezető utakat és módszereket; 

 a vezetés lényege az emberek befolyásolása, azaz rá kell őket venni, hogy 

abba az irányba menjenek, amelyet a vezetés fontosnak tart; 

 a vezetést fel lehet fogni változtatási tevékenységnek, amely során a 

vállalkozásban kedvező változásokat segítünk létrehozni; 

 a vezetés természetének vizsgálói szívesen fogják fel ezt a munkát a hatalom 

gyakorlásának, a vezető és a beosztottak viszonyát tekintik meghatározónak; 

 végül, a vezetés az üzleti életben többek szerint a sikergyártás tudománya. 

Ezt a legáltalánosabb felfogásnak is tekinthetjük.” (Lappints, 2002, 25. old.) 

A fenti idézet a vezetés fogalmát igyekszik meghatározni, amelyet a látottak szerint 

5 különböző definíció segítségével sikerült megvalósítani. Az elkészülő szolgáltatás 

a vezetést először pontosan az elérendő célok meghatározásában támogatja, majd 

amennyiben a cég igényt tart rá cégdiverzifikációs terv keretében az eléréséhez 

vezető utak és módszerek is meghatározásra kerülnek. Ráadásul az összehasonlító 

elemzéseknek köszönhetően olyan célok kitűzésére kerül sor, amelyekkel a 

felhasználók a kvázi jobban teljesítő cégekhez tudják magukat felzárkóztatni. A 

definíció szerint azonban az emberek befolyásolása szükséges, hogy a vezetés által 

a cég szempontjából fontosnak tartott irányt kövessék. Ez a módszer egy plusz 

eszközt ad a vezetés kezébe, annak érdekében, hogy az emberek számára 

matematikailag alátámasztott érvrendszerrel tudják demonstrálni a leendő stratégiai 

vagy operatív változtatások indokait. Ennek következtében egy olyan változási 

folyamat kezdődik meg a cég életében, amely a korábbi eljárásoknál objektívebb 
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módon támogatja a vállalkozás fejlődését, ily módon lehetővé téve a „sikergyártás” 

matematikai megközelítését. 

Azonban a Vezetés- és szervezetelmélet tantárgy kereteiben tanultak szerint a 

vezetésnek különböző megközelítései léteznek. E szerint a vezetés értelmezhető 

úgy, mint tudomány, értelmezhető úgy, mint művészet és értelmezhető úgy is, mint 

szakma. Amennyiben a vezetést tudományként kívánjuk értelmezni a következő 

definíciók tekinthetők irányadónak: 

„A tudományt úgy határozhatjuk meg, mint egy szisztematikus vizsgálódást, amely 

egy témáról alkotott általános ismeretekhez, rendszerezett tudásanyaghoz vezet.” 

(Nemes, 2010, 5. dia) 

A dolgozat célja pontosan ezen vállalatvezetési tevékenységekről összegyűjtött 

ismeretek, vagyis a vállalatvezetési tudás alkalmazásával egy olyan 

szolgáltatáscsomag kialakítása, amely a létrehozását követően képes a vezetők 

igényeit kielégíteni és ezáltal munkájukat objektív módon támogatni. 

„A tudomány kritériumai (Berelson és Steiner szerint) 

1. Az eljárások nyilvánosak: a tudományos közösségek számára hozzáférhető 

az eljárások és az eredmények aprólékosan részletezett leírása. 

2. A definíciók szabatosak: mindegyik fontosabb terminust világosan leírják, s 

így egyértelmű jelentéssel általánosan is alkalmazhatók. 

3. Az adatgyűjtés objektív: az adatokat pontosan mérik, és elfogultság nélkül 

kezelik. 

4. Az eredményeknek megismételhetőknek kell lenniük: más kutatóknak is el 

kell tudni végezni a vizsgálatot, és ugyanarra az eredményre kell jutniuk, 

mielőtt a hipotézist érvényesnek fogadnák el. 

5. A megközelítés szisztematikus és kumulatív: a végső cél igazolt tételek 

szervezett rendszerének, azaz elméletnek a létrehozása. 

6. A tudomány célja a magyarázat, a megértés és az előrejelzés: a tudomány 

alkalmazását jelentik a megértés és a bizonyosság növekedése, az 

ellenőrzéssel az alkotó munkával és a feltételek megváltoztatásával 

kapcsolatos döntések.” (Nemes, 2010, 7-8. dia) 

Az előkészítő munkálatok már ezen kritériumok ismerete előtt elkezdődtek, ennek 

ellenére a szolgáltatáscsomag kialakításához használt eljárások mindegyike eleget 

tesz a felsorolt kritériumoknak. Az alkalmazott eljárások oly mértékig nyilvánosak, 

hogy maga az elemző modul több éve hozzáférhető az interneten (lásd. My-X Free: 

http://my-x.hu) és bárki által szabadon használható. Azonban az elemző rutinok 

helyes alkalmazásához elengedhetetlen a módszertan pontos ismerete, amelyhez a 

szükséges ismeretanyagok szintén megtalálhatók az előbb említett internetes 

felületen, ezzel kielégítve a második kritérium feltételét. Az adatgyűjtés objektív 

mivoltát egyrészről a céginformációk biztosítják, amelyek a vállalkozások 

különböző hivatalos pénzügyi eredményeit tartalmazzák, másrészről a cégek érdeke 

is azt kívánja meg, hogy a valóságnak megfelelő objektív adatokat bocsássanak 

rendelkezésre például a saját cégelemzés során, mivel a közös cél a cég 

teljesítményének javítása, esetleges hibáinak felderítése. Tehát amennyiben 

valótlan, netán szubjektív adatokat bocsátanak elemzésre, úgy végső soron a cégek 

saját magukat vezetik félre. Az eredmények megismételhetőségét az elemző modul 

http://my-x.hu/
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biztosítja, ugyanis akárhányszor kerül egy adott mátrix lefuttatásra, az eredmény 

garantáltan minden esetben egyezni fog. Az ember gyakran találkozik olyan 

minősítésekkel cégekről, részlegekről, munkacsoportokról, személyekről, stb., mint 

hanyatló, átlagon aluli, gyengén teljesítő, vagy adott esetben ezek ellentétei. A kész 

munkának köszönhetően, a dolgozat elején található mottónak is megfelelve olyan 

értékítéletek nyernek igazolást, amelyekből következően nem jelenthető ki 

mindenkor automatikusan, hogy például az a vállalkozás amelyik, kisebb eredményt 

tud csak elérni versenytársaihoz, vagy versenytársai átlagához képest, az 

egyértelműen rosszabb minősítést érdemel. Végül az utolsó kritérium pontosan azt 

írja le, ami szolgáltatáshoz használt módszertan alapvetése, mégpedig a különböző 

teljesítmények mögött rejlő összefüggések minél pontosabb megértése, az azokból 

levonható következtetések bizonyosságának növelése, a következtetésekből a jövőre 

vonatkozó prognózisok felállítása, valamint a matematikai támogatottság 

következtében az eredmények mindenkori visszaellenőrizhetőségének 

megteremtése. 

Az előzőekkel szemben a vezetés művészetként való definiálásában az alábbi idézet 

nyújt segítséget: 

„A vezetést úgy is definiálhatjuk, mint az elégtelen információn alapuló 

döntéshozatal művészetét.” (Nemes, 2010, 9. dia) 

Az ember korlátozott racionalitásából következően az elégtelen információ 

mennyiség nem feltétlen problémaként kezelendő, hiszen hiába is állna a vezetők 

rendelkezésére akár a saját cégükről, akár a piacról minden létezhető leíró adat, 

nincs a kezükben olyan eszköz, amellyel képesek lehetnek ezt a hatalmas 

adatmennyiséget objektíven feldolgozni. Természetesen az előző megállapítás nem 

a nagymennyiségű adatgyűjtés ellen hivatott tiltakozni. Pusztán arra igyekszik 

felhívni a figyelmet, hogy előbb meg kell határozni az adatgyűjtés miértjeit, vagyis 

az adatok későbbi felhasználásának lehetőségeit, és csak azután szabad a tényleges 

munkába belekezdeni. Tudniillik adott esetben nagyságrendekkel többet érhet a 

felhasználónak egy kisebb elemszámú, de teljes adatbázis, mint egy jóval nagyobb 

méretű, viszont hiányosan feltöltött, másképpen megfogalmazva használhatatlan 

adatbázis. A szóban forgó szolgáltatás alapelve szerint éppen ezért nem szükséges a 

vállalkozásokat hatalmas mennyiségű adattömeg birtokába juttatni, sokkal inkább 

fontos az adott helyzetben szükséges adatok strukturált formában történő 

biztosítása, majd elemzése, az elemzések értelmezése és az értelmezésekből 

levonható, a korábbiaknál objektívebb következtetések megfogalmazása. Ezáltal 

támogatva a vezetési folyamatokat, hogy a tevékenyég elveszítse a jelen esetben 

rossz értelemben vett művészi jellegét. 

A vezetés két különböző megközelítésben történő értelmezését követően már csak a 

szakmaként való megvilágítása marad, amelyhez a szakirodalom szerint 5 

kritériumnak kell teljesülnie: 

„A szakirodalom szerint (Andrews) annak, hogy bizonyos tevékenység szellemi 

foglalkozásnak, hivatásnak tekinthető-e öt kritériuma van. 

1. Tudás: kimondottan reális alapokon nyugvó, nagy mennyiségű és széles körű 

információ. 
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2. Kompetens alkalmazás: a sokrétű és fontos problémák megoldása a 

tudásanyag megfontolt és gyakorlott alkalmazása. 

3. Társadalmi elkötelezettség: elsőrendű motiváló tényező az a kívánság, hogy 

másokat, a közösséget szolgáljuk. 

4. Önkontroll: a hivatás által erősített, kialakított önvizsgálat. 

5. A közösség jóváhagyása: a társadalom részéről a négy első kritérium 

elfogadásán alapuló átfogó elismerés.” (Nemes, 2010, 11-12. dia) 

Annak érdekében, hogy jelen vállalatvezetést támogató tanácsadási szolgáltatás 

szakmaként is elfogadásra kerüljön, a szükséges tudásanyag rendelkezésre áll, 

amelyet a már említett My-X Free weboldal ékesen bizonyít, sőt évről-évre 

gyarapodik, így biztosítva a folyamatos fejlődés lehetőségét. A „Kompetens 

alkalmazás” kritérium is teljesül azáltal, hogy a tanácsadásnak köszönhetően a 

gazdasági szereplők teljesítménye javítható, optimalizálható, aminek következtében, 

ha hazai példánál maradunk javul a magyar gazdaság teljesítménye is, amely már a 

harmadik kritérium feltételét is kielégíti. A dolgozatban bemutatásra kerülő egyfajta 

önellenőrző mechanizmuson túl – amellyel az adandó tanácsok bizonyossága 

ellenőrizhető – még további ellenőrző rétegek is alkalmazhatók, melyek a terjedelmi 

korlátok miatt csak felsorolás jelleggel kerülnek a későbbiekben említésre. Az 

ötödik kritérium az egyedüli, ami még várat magára, amely abban az esetben 

teljesül be, ha a leírt szolgáltatást a piac szereplői is hasznosnak ítélik és ezáltal 

képes lesz bevételi pozíciók megteremtésére. 

A továbbiakban a szolgáltatással támogatni kívánt vezetési tevékenységekről, 

elsőként a vállalati tervezésről, majd azt követően a vállalatelemzésről lesz szó. 

2.1.1. Vállalati tervezés 

„A tervezés fogalmát röviden „jövőalakításként” határozhatjuk meg. Tágabb 

értelemben „a jövőbeli célok eléréséhez szükséges célok, intézkedések, eszközök és 

utak rendszeres, jövőre vonatkozó átgondolását és meghatározását” értjük alatta.” 

(Horváth P., 1995, 32. old.) 

A tervezés tehát nagy jelentőséggel bír egy vállalat életében, mivel az határozza 

meg a jövőbeli életét és éppen ezért egy rosszul megtervezett stratégia beláthatatlan 

következményeket vonhat maga után, amelynek kiküszöbölése további erőforrások 

felemésztésével jár együtt. 

Az 1. ábra a tervezés vállalati életben betöltött funkcióit szemlélteti. 
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1. ábra: A tervezés funkciói 

Forrás: Horváth Péter, (1995): A tervezés fogalma és funkciói in: Controlling: A sikeres vezetés 

eszköze, 33. old. 

Amint az látható a tervezés már a vállalat által kitűzendő célok megszületése előtt is 

több funkciót tölt be, amelyek a célok megvalósításáig további szerepkörökkel 

bővülnek. A tervezés során először megkezdődik az adott területről történő 

információk, adatok beszerzése, dokumentálása egyúttal koordinálva az egész 

tervezési folyamatot. Az adatok beszerzése során fontos kritérium a minőségi, 

illetve objektív adatgyűjtés. Az előbbi két funkció kiegészülve a motivációs 

funkcióval eredményezi a majdani célkitűzést. A szolgáltatást használva a 

célkitűzések az elemzés eredményeiből automatikusan következnek. A célkitűzést 

követően az irányítási szerepkör lép életbe, amely során a megtervezett 

attrakcióknak megfelelően történik a folyamatok vezérlése. Amennyiben az operatív 

szintet érintő szolgáltatásra is igényt tart a cég, úgy a belső adatokat elemezve az 

eredményekből a meghozandó intézkedések is racionálisan kikövetkeztethetők. A 

megtervezett munkálatok gyakorlatban történő kivitelezése vélhetőleg változtatást, 

újítást hoz a cég életébe, ezáltal az innovációs funkció kerül előtérbe. Végül, ha 

sikerül mindent a tervek szerint végrehajtani, a tervezés a cél elérésének fázisába 

kerül, máskülönben a folyamat kezdődik újra a legelejétől. 

„A gyakorlati tervező munka során a tervezési feladatok nem egymástól 

elkülönülten jelentkeznek, a tervezés fajtái összefüggő rendszert alkotnak. A 

különböző jellegű időhorizontú, tárgyú és célú tervezés (tervek) összefüggő 

rendszerét a vállalat tervezési rendszerének nevezzük. Ebből következik, hogy 
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minden egyes tervnek hatása van – az adott időtávon belül – a vállalat összes 

tervére.” (Pupos – Szűcs, 2010, 15. old.) 

Az alkalmazott módszertan teljes mértékben megfelel az említett tervezési rendszer 

biztosítására, hiszen milyen egyéb eljárás/módszertan/rendszer lehetne alkalmasabb 

a tervezés egységes rendszerként történő kezelésére, mint egy olyan, amely a 

tervezési folyamatokat mindenkor azonos módon, tényekre és matematikai elvekre 

támaszkodva, objektíven képes támogatni. Jelen szolgáltatás során egyelőre a 

stratégiai és az operatív tervek egymásra épülése fedezhető fel azáltal, hogy amint 

elkészülnek a stratégiai tervezést támogató elemzések, máris folytatódhat tovább az 

elemzői munka a kitűzött célok eléréséhez szükséges operatív intézkedések feltárása 

érdekében. Viszont ha a cég igényt tart rá és biztosítani tud adatokat az elemzések 

elvégzéséhez, ily módon akár a beszerzési, akár a készletezési, akár a termelési, stb. 

tervezés is megtámogatható, amely következtében létrejön a szakirodalom által is 

említett egységes tervezési rendszer, amit a 2-es számú ábra szemléltet. 

 

2. ábra: A vállalati tervtípusok főbb összefüggései 

Forrás: Pupos Tibor – Szűcs István, (2010): A vállalati tervezés rendszere in: A stratégiai és üzleti 

tervezés gyakorlata, 17. old. 

„Összefoglalva a tervezés lényegét, az alábbiakat fogalmazhatjuk meg: A tervezés 

olyan komplex tevékenység, amely a vizsgálat tárgyává teszi a vállalatban zajló reál 

és nominál folyamatok alakulását, a rendelkezésre álló erőforrásokat, a vállalat és 

környezete közötti kölcsönhatásokat. A tervezés célokat jelöl ki, meghatározza az 
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elérésükhöz szükséges cselekvési programot, a szükséges erőforrásokat, feltételeket 

és intézkedéseket, a visszacsatolás mechanizmusát, növeli a kitűzött cél elérésének 

valószínűségét.” (Pupos – Szűcs, 2010, 10. old.) 

Az eddig a tervezésről általánosságban leírt ismereteket hivatott összefoglalni az 

iménti idézet, mely még inkább nyomatékosítja, hogy a megfelelő tervezési 

folyamatok milyen jelentős hatásmechanizmussal bírnak egy vállalkozás életében. 

„A tervezés egy másfajta tagolása stratégiai, taktikai és operatív tervezést 

különböztet meg. Ez a felosztás a gyakorlatban általánosnak tekinthető. A 

stratégiai, taktikai és operatív tervezési fokozatoknál az időtáv csak egy a sok 

jellemző közül.” (Horváth P., 1995, 35. old.) 

Mivel a tervezés csoportosításánál bevett szokás megkülönböztetni a stratégiai és az 

operatív tervezést, ezért ezen két tervezési mód a következő két alfejezetben külön 

kerül megvitatásra. 

2.1.1.1. Stratégiai tervezés 

„A stratégiai tervezés a vállalat egész rendszerét érintő változásokat tartalmazza. 

Általában hosszú távra szól.” (Pupos – Szűcs, 2010, 10. old.) 

Tehát a definíciót értelmezve a stratégiai tervezés eredménye kihat a teljes 

vállalkozásra és hosszú időtávra meghatározza a vállalkozás működésének fő 

irányvonalát. Emiatt fontos, hogy a vezetés a problémát alaposan körüljárva, a 

megfelelő információk birtokában a szubjektivitást a lehető legnagyobb mértékben 

nélkülözve, a vállalkozás egészének érdekét képviselő stratégiát határozzon meg. 

„A stratégiai tervezés fő feladata a szervezet lehetőségeinek idejében történő 

felismerése és az ezekre való reagálás, stratégiai cselekvési program vázlatos 

kidolgozása azok kockázatának elemzése mellett.” (Pupos – Szűcs, 2010, 11. old.) 

A jelen szolgáltatás éppen abban kíván támogatást nyújtani a felhasználóknak, hogy 

az adódó lehetőségekről, vagy éppenséggel az esetleges elmaradásokról az eddig 

használt eljárásoknál objektívebb elemzési módszertan eredményeinek segítségével, 

időben jelzést kapjanak, és ennek megfelelően önállóan meghozhassák a szükséges 

intézkedéseket. Amennyiben a stratégiai elemzés eredményei következében nem 

válik egyértelművé a vezetés számára, hogy milyen intézkedések válnak 

szükségessé, úgy a módszertan az operatív szintű tervezésben is képes segítséget 

nyújtani a célok elérésének érdekében. 

„A vállalkozás beindításához, a működő vállalkozás bővítéséhez, szinten tartásához 

stratégiai terveket kell készíteni. 

A stratégiai tervezés egy sajátos döntéshozatali folyamat, melynek lépései: 

 környezetelemzés, 

 stratégia választás, 

 stratégia megvalósítása, 

 a teljesítmény értékelése, ellenőrzés, visszacsatolás.” (Horváth Z., 1999, 20. 

old.) 

Az előbbi idézet azt hivatott demonstrálni, hogy a stratégiaalkotás milyen gyakran 

van jelen egy vállalkozás életében legyen szó akár vállalkozásindításról, akár 
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bővítésről, akár csak szimplán a vállalkozás működésének fenntartásáról. Azonban 

a fent leírt stratégiaalkotási folyamat jelenleg a szubjektivitás szemlélete mellett 

születik, annak minden csapdájával, mivel az alkalmazott stratégiaalkotási 

módszerek szubjektív elemek tömkelegét tartalmazzák (vö. 2.1.2.), amelyet az 

alkalmazott módszertan az objektivitás oldaláról közelítve kíván orvosolni, annak 

minden előnyével együtt. 

A 3. számú ábra a különböző tervek egymásra épülését vizualizálja. 

 

3. ábra: A tervek típusai, hierarchiája 

Forrás: Horváth Zoltánné, (1999): Stratégiai tervezés in: Számvitelszervezés és vezetés, 20. old. 

„A piramis csúcsában a célmeghatározó stratégiai tervek találhatóak, amelyek a 

szervezet egészének célmeghatározására szolgálnak.” (Horváth Z., 1999, 20. old.) 

Amint azt az ábra szemlélteti, illetve az idézet is alátámaszt a stratégiai terv szinte 

minden egyéb tervre hatást gyakorol, amelyet a vállalkozás készít. Emiatt is 

lényeges, hogy a kiválasztott stratégia racionális legyen, mivel ellenkező esetben a 

ráépülő tervek is torzulnak, ezáltal negatív irányba terelve a vállalat jövőbeli 

működését. 

„A stratégiai terv alapvetően három kérdésre kíván felelni: Mi a vállalkozásunk 

lényege? Milyen célokat kívánunk hosszabb távon elérni? Hogyan és milyen 

eszközökkel tudjuk célunkat megvalósítani?” (Nábrádi, 2010, 24. old.) 

A szóban forgó szolgáltatás igénybevétele során a második, illetve a harmadik 

kérdés válaszolható meg. Az elemzések céginformációs adatok felhasználásával 

zajlanak, így olyan stratégiai tanácsot kaphat a felhasználó, mint például az Ön 

vállalkozása alul teljesít a személyi jellegű ráfordítások terén a 

konkurenciához képest, ebből következően az elkövetkező esztendőben 

érdemes bérfejlesztésben gondolkodnia. Mivel további leíró adatbázisok, se 

közhasznú, se fizetős jelleggel nem hozzáférhetők a cégekről, a tanácsadási 

folyamat itt megáll kivéve, ha a cég a példában szereplő bérfejlesztés módjára is 

kíváncsi és ehhez hajlandó belső adatbázist rendelkezésre bocsátani az elemzések 

elvégzéséhez. Ily módon már nem csak a stratégiai célkitűzés fogalmazódik meg a 

cég számára, hanem fény deríthető arra is, hogy milyen úton-módon tudja 

megvalósítani a kitűzött célt. 

„A stratégiai terv alapvető funkciója tehát a jövőépítés. A jelenből indul ki, a 

bekövetkező változásokra koncentrál, a változásokra döntési változatokat készít elő, 

majd ezeket elemzi. Végső lépésként pedig dönt az eltérő megoldások 
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valamelyikéről. Mindezekből következik a stratégiai terv funkciója is: a lehető 

legkörültekintőbb elemzéssel felkészülni az üzleti életben bekövetkező változásokra, 

arra adekvát lépéseket megtervezni.” (Nábrádi, 2010, 24. old.) 

Az idézet ismét egy ékes példája annak, hogy miért is alkalmas a hasonlóságelemző 

módszertanra épülő szolgáltatáscsomag a stratégiai tervezés támogatására. A 

céginformációs adatok a jelen és a múlt eredményeit prezentálják, amelyeket 

összegyűjtve, elemezve és azokból a konklúziókat levonva a vezetésről kijelenthető, 

hogy körültekintő módon készül fel a stratégiai döntés meghozatalára, amely által 

már képes az üzleti élet kihívásainak leküzdéséhez az adekvát cselekvési programok 

kialakítására. 

„A stratégiai elemzés célja hogy feltérképezze a vállalat külső és belső 

környezetének jellemzőit, amelyek kijelölik a vállalat stratégiáját meghatározó 

lehetőségek körét.” (Balaton – Tari, 2007, 38. old.) 

A dolgozat és ez által a szolgáltatáscsomag célja egyaránt fogalmazódik meg az 

előbbi idézetben, viszont a vállalatelemzési módszerek egy különálló fejezet során 

kerülnek bemutatásra (2.1.2-es alfejezet), ahol az elemző módszerek esetleges 

gyenge pontjai is körvonalazódnak. 

2.1.1.2. Operatív tervezés 

„Az operatív tervezés (budget) az üzleti terv első évének havi felbontása illetve 

elemeinek további részletezése, konkretizálása.” 

(http://www.controlligent.com/hu/Solutions/SolByFunc/budg.htm) 

A szakirodalmak áttanulmányozása során érdekességként merült fel, hogy az 

operatív tervezést szinte minden szerző az üzleti terv részletesebb kibontásaként 

értelmezi, mint amire az előbbi idézet is utal, ennek ellenére a szakirodalmi 

feldolgozások a legtöbb esetben megállnak az üzleti tervezés szintjén. Így ezen 

fejezet feldolgozásakor lényegesen kevesebb ismeretanyag állt rendelkezésre, mint 

például a stratégiai tervezés esetében. 

„Az operatív tervezés az outputok előállításának és kölcsönös felhasználásának 

rövid távra szóló tervezését jelenti az erőforrások optimális felhasználása mellett. 

Az operatív tervezés egy évet, vagy annál rövidebb időtávot fog át, pl. egy adott 

gyártási folyamat terve, éves pénzforgalmi terv stb.” (Pupos – Szűcs, 2010, 11. old.) 

Az operatív tervezés tehát az aktuális (egy éven belüli) erőforrások optimális 

felhasználását hivatott megteremteni. A hasonlóságelemző módszertan segítségével 

ezen optimalizálás automatizálhatóvá válik, ráadásul a módszertannak 

köszönhetően a folyamatba beszivárgó emberi szubjektum is minimalizálható. 

Mindezek teljesülésének feltétele, egy olyan konzisztens adatbázis kialakítása, vagy 

megléte, amely valósághűen tükrözi a cég adott erőforrásainak teljesítményét, 

ezáltal biztosítva az elemzések kivitelezhetőségét. 

„Az operatív tervezés az 

 erőforrás-felhasználás (költségek), 

 a belső teljesítmények 

 a likviditás 

http://www.controlligent.com/hu/Solutions/SolByFunc/budg.htm
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 a piaci teljesítmények 

irányítását szolgálja.” 

(http://www.controlligent.com/hu/Solutions/SolByFunc/budg.htm) 

Az iménti idézet szerint az operatív tervezés a felsorolásban szereplő elemek 

irányítását végzi. Ahhoz, hogy ezen elemek irányítása megfelelő legyen és a cég 

fennmaradását, illetve fejlődését szolgálja, pontos információkkal kell rendelkezni 

az adott területekről, ezzel ismételten visszakanyarodva a leíró adatbázis 

szükségességéhez. Az adatbázisok szerepét azért fontos többször is kihangsúlyozni, 

mert a helyes döntések csak az alapos előkészületek megtételével, vagyis a 

hitelesnek tekinthető adatok alapján a célnak megfelelő eszközök felhasználásával 

hozhatók meg. Emellett a vezetésnek is saját érdeke, hogy szervezetéről mindenkor 

a valóságot tükröző, lehetőleg idősoros adatokat birtokolja a racionális 

döntéshozatal érdekében. 

Az operatív tervezés célja: 

 „üzleti terv célkitűzéseinek konkretizálása operatív szinten 

 tevékenységek részletes meghatározása 

 felelősség megszemélyesítése a cselekvési térben 

 célok évközi megvalósításának ellenőrizhetővé tétele” 

(http://matek.gyfk.hu/tantargy/dontes/segedletek/dontestamogatas.ppt) 

A szolgáltatás a tevékenységek meghatározása a cégen belüli szervezeti egységek 

teljesítménymutatóinak elemzésével történik, minek következtében láthatóvá válik, 

hogy melyik az a szervezeti egység, folyamat, költségfajta, költségviselő, 

költséghely, stb., amelyik teljesítménye kimagaslik, vagy éppen elmarad a 

többiekhez képest. Ráadásul a szervezeti egységek működési adatainak elemzésével 

az egységeken belüli teljesítménykülönbségek is tetten érhetők. Ezen jelzéseket 

figyelembe véve a cégvezetés a korábbiaknál objektívebb módon tervezheti meg 

operatív intézkedéseit, továbbá az intézkedések megkérdőjelezhetősége is 

megoldódik azáltal, hogy a cégvezetés az adatokra támaszkodva következetesen jár 

el. 

„Az operatív tervek konkrét cselekvési programok, a középtávú tervek lebontása 

rövidebb időszakra. Ezeket gyakran programoknak nevezik pl.: termelési program, 

gyártási program.” (Horváth Z., 1999, 20. old.) 

„Az operatív tervezés igazi kihívása a még tervezhető részletezettség helyes 

megválasztása. Minél részletesebb egy terv, annál jobban lehet az eltérések alapján 

az okokat időben megtalálni, de maga a tervezés annál több munkaráfordítást is 

kíván. Nincs recept a felbontásra, egy sörgyár talán napra is meg tudná tervezni az 

egyes termékeinek értékesítését, amíg egy szoftverkereskedő meg egy 

termékcsoportra sem tud jó éves számokat mondani.” 

(http://www.controlligent.com/hu/Solutions/SolByFunc/budg.htm) 

Az iménti két idézet az operatív tervezés termelési és értékesítési folyamatokban 

betöltött szerepének fontosságára hívja fel a figyelmet. Egy termelő cég számára 

mindig fontos és nehéz feladat, a termelési mennyiség meghatározása. Ha a 

tényleges keresletnél több terméket állítanak elő, akkor az feleslegként halmozódik 

fel, amely a cég számára további költségeket eredményezhet (pl.: tárolási költség), 

http://www.controlligent.com/hu/Solutions/SolByFunc/budg.htm
http://matek.gyfk.hu/tantargy/dontes/segedletek/dontestamogatas.ppt
http://www.controlligent.com/hu/Solutions/SolByFunc/budg.htm
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viszont ha kevesebbet, akkor további potenciális bevételektől esik el a cég. A 

korábbi évek, hónapok termelési és értékesítési eredményinek ismeretében a 

módszertanra támaszkodva olyan előrejelző modellek állíthatók fel, amelyek 

képesek megbecsülni az aktuális keresletet. Így a cég egy objektív eszközt kap a 

kezébe annak érdekében, hogy az ilyesfajta tervezési folyamatait támogathassa, 

illetve a rájuk szánt időt minimalizálhassa. 

Mivel az operatív tervezési szint támogatása, vagyis a cégdiverzifikációs tervek 

készítése a cégek belső adatainak felhasználásával történik és jelenleg ilyen adatok 

nem állnak rendelkezésre, a dolgozat további fejezeteiben a példákon keresztüli 

szemléltetésre nincs lehetőség, azonban az eljárás menete megegyezik a stratégiai 

tervezési szint támogatásával. 

2.1.2. Vállalatelemzés 

Az alábbi fejezetben a szakirodalom által elfogadott vállalatelemzési módszerek 

kerülnek bemutatásra az elemzések irányultságainak megfelelő tagolásban. A 

2.1.2.1-es alfejezetben a belső vállalati elemzésekre használt erőforrás-elemzésről, a 

kompetencia-elemzésről és a vállalati kultúra-elemzésről esik szó. Majd a 2.1.2.2-es 

alfejezetben a vállalkozások környezetének elemzéséhez használt módszertanok, 

mint például a PEST elemzés, a Porter féle öttényezős modell és a BCG mátrix 

kerül ismertetésre. Természetesen a talán leggyakrabban használt, a külső és belső 

elemzésre egyaránt gyakran alkalmazott SWOT analízisről sem feledkezhetünk 

meg, viszont a dolgozat külön nem tér ki a módszer részletezésére.
1
 Annyit azonban 

fontos megemlíteni a SWOT-tal kapcsolatban, hogy a jelenlegi elemzés során az 

értékítéletek alátámasztás nélkül, szubjektív módon keletkeznek (vö. 

http://miau.gau.hu/avir/hirek.php?_filterText1=*SWOT). 

2.1.2.1. Belső helyzetelemzés 

Tehát, ahogyan a fejezet bevezető szövegében már említésre került, ebben a 

fejezetben az erőforrás-elemzés, a kompetencia-elemzés, valamint a vállalati 

kultúra-elemzés, mint belső helyzetelemzésre alkalmas módszerek ismertetése 

történik. 

Erőforrás-elemzés: 

„Az erőforrás-elemzés módszerei jelentősen eltérnek aszerint, hogy konkrét vagy 

absztrakt erőforrásokról van-e szó. A konkrét erőforrások értékelése egyszerűbb. 

Felhasználhatók hozzá a vállalat pénzügyi és számviteli dokumentumai.” (Csath, 

2004, 126. old.) 

A jelen szolgáltatáscsomag is a pénzügyi és a számviteli adatokra támaszkodva tölti 

be tanácsadási funkcióját, ettől függetlenül nem jelenthető ki, hogy csak az 

erőforrás-elemzés során hasznosítható. Kifejezetten azért sem, mert a szakirodalom 

                                                 
1
 A SWOT analízissel és annak innovatív megújításával Sápi András, Vezetés és szervezés MSc szakos 

hallgató TDK dolgozata keretében (melynek címe: Adattárház-alapú vezetői információs rendszer a Szent 

István Egyetem program-akkreditációja kapcsán, különös tekintettel az Informatikus és szakigazgatási 

agrármérnök BSc szakra) bővebben foglalkozik. A két dolgozat azonos módszer mentén, más-más témában 

igyekszik a piaci igényeket minél nagyobb mértékben - a létrejött innovációval - kielégíteni. 

http://miau.gau.hu/avir/hirek.php?_filterText1=*SWOT
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az így elemezhető erőforrásokat az alábbi csoportkörökbe foglalja: gépek 

berendezések, épületek, technológiák, pénz, munkaerő nagysága és képzettsége, 

illetve szabadalmak és újítások (vö. Csath, 2004), míg a szolgáltatás igyekszik a 

lehető legtöbb mutató bevonására a minél pontosabb eredmények érdekében. Így a 

szolgáltatás a céginformációs piacon dolgozó szakértők véleménye szerint is 

hasznosítható egyéb elemzések elvégzésére. 

„Értékelésüket három szempont szerint lehet elvégezni: 

 milyen az erőforrások mennyisége, és minősége a versenytársainkéhoz 

viszonyítva, 

 lehetne-e, és ha igen, hogyan az egyes erőforrásokat jobban hasznosítani a 

jelenlegi termelés keretei között, 

 lehetne-e az erőforrásokat jobban hasznosítani akkor, ha mást termelnénk.” 

(Csath, 2004, 126-127. old.) 

Az iménti idézet három lehetséges szempontot mutat az erőforrások lehetséges 

értékelésére. Ennek ellenére nem teljesen egyértelmű, hogy a felsorolt értékelési 

szempontokhoz hogyan lehetnének hasznosíthatók a pénzügyi és számviteli adatok. 

Ráadásul az első szempontú értékelés objektív kivitelezésére nem lehet képes a 

feladatot megkapó személy, mivel maga a minőség egy meglehetősen szubjektív 

fogalom. Magára a minőségi állapot felmérésére egy olyan szakértői rendszer 

felállítása szükséges, amely az erőforrások paramétereinek beállításával objektív és 

egyértelmű értékítéletet képes alkotni. Ennek függvényében az elemző a saját cég 

erőforrásainak felmérésé során is akadályokba ütközik amellett, hogy a konkurencia 

erőforrásaihoz való hozzáférés sem biztosított, nemhogy azok mennyiségi és 

minőségi értékelése. 

„Az absztrakt erőforrások a számviteli, pénzügyi szakemberek számára 

láthatatlanok, érdeklődésüket nem keltik fel. A vállalat értékének számításánál 

általában nem veszik figyelembe. Pedig hosszabb távon a versenyelőnyök építése 

szempontjából az absztrakt erőforrások szerepe nagyobb, mint a konkrétaké.” 

(Csath, 2004, 127. old.) 

Az absztrakt erőforrások a mérőműszerek, illetve bármilyen egyéb technológiai 

eszköz segítségével nem mérhető erőforrások. Azonban amíg ezen erőforrások nem 

írhatók le, skálázhatók be egy egyértelmű szabályrendszernek megfelelően, az 

elemzés folyamat akadályokba fog ütközni az objektivitás tekintetében, ezáltal 

fenntartva az eredmények megkérdőjelezhetőségét. A szakirodalom szerint is ezen 

erőforrások elemzése során a legnagyobb problémát az erőforrások mérhetőségének 

megteremtéséhez szükséges viszonyítási alap kiválasztása jelenti. (vö. Csath, 2004) 

Kompetencia-elemzés: 

„Azok a versenyelőnyök, amelyek fizikai képességekhez – például korszerű 

berendezésekhez vagy a rendelkezésre álló tőkéhez – kötődnek könnyen 

utánozhatók, könnyen megszerezhetők. A tartós előnyök építését a sajátos 

képességek – a kompetenciák – biztosítják.” (Csath, 2004, 127-128. old.) 

Ezek szerint a sajátos, illetve egyedi kompetenciák jelentik egy szervezet számára a 

versenyelőnyt, amit ki kell tudnia használni. Viszont éppen ezek az egyediségek 
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nehezítik meg az összehasonlítást, hiszen ha minden vállalkozás a többiektől 

teljesen különböző, egyedi tulajdonságokkal rendelkezik, az oly mértékben 

heterogénné változtatja a merítés alapját, hogy azt teljesen eltorzítja az 

összehasonlítás eredményét. Ezért a szolgáltatás a minél teljesebb 

összehasonlíthatóságra törekszik, aminek fő kritériuma a benchmark körének lehető 

legprecízebb meghatározása (vö. 3.3-as alfejezet). 

„A kompetenciák sajátos képességek: tapasztalatok, tudás és egyéb különleges 

jellemzők együttesei, kombinációi.” (Csath, 2004, 128. old.) 

Itt ismételten csak jelentkezik az absztrakt erőforrások esetén felvetett probléma, a 

mérhetőség. Amíg nincs egy egyértelmű viszonyítási alap, amely szerint a 

kompetenciák rangsorolhatók, addig elemzői szemszögből felmérésük és 

értékelésük objektív mércével nem kivitelezhető. 

Vállalati kultúra-elemzés: 

„A vállalati kultúra az egyik legnehezebben mérhető absztrakt erőforrás. 

Értékrendet, viselkedési módokat, együttélési normákat jelent.” (Csath, 2004, 129. 

old.) 

A vállalati kultúra elemzésekor is az objektív mérhetőség jelenti a nehézséget, 

melynek forrása az olyan szubjektív elemek valósághű mérése, mint az értékrend, 

viselkedési vagy együttélési norma. 

„A vállalati kultúra mérése bonyolult feladat. Belülről általában nem is végezhető el 

objektíven. Szükség van a kívülről jövő, belső elkötelezettségekkel nem rendelkező, 

az emberi kapcsolatokat nem ismerő olyan szakértőkre, akik el tudják azt érni, hogy 

az emberek őszinte véleményt mondjanak a cégről.” (Csath, 2004, 131. old.) 

Ahogyan a szakirodalom is említi a vállalati kultúra mérése bonyolult folyamat és a 

belső emberek elkötelezettsége miatt ezen tevékenységet külső szakemberekre 

bízzák. Ezzel ugyan a szubjektum csökken, azonban a külső szakember 

szemléletmódja továbbra is magában hordoz bizonyos szubjektív elemeket, hiszen ő 

is egy általa ideálisnak megfogalmazott vállalati kultúra képét fogja keresni az adott 

szervezetnél. Természetesen a szakértő tapasztalatának növekedésével változik ez a 

szemléletmód, viszont ennek következménye, hogy ha két teljesen megegyező 

vállalati kultúrával rendelkező cég kultúráját kellene elemeznie, tegyük fel 5 év 

eltéréssel, eltérő eredmények születnének. A példa funkciója csupán a szubjektív 

tényezők hatásának szemléltetése, mivel két teljes mértékig egyforma kultúrával 

rendelkező cég nem létezik. 

2.1.2.2. Környezetelemzés 

Ebben az alfejezetben a környezetelemzési módszerekből a PEST elemzés, a Porter-

modell és a BCG mátrix kerül bemutatásra. 

PEST elemzés: 

A PEST elemzés négy fő elem vizsgálatát jelenti a politikát (Politics), a gazdaságot 

(Economy), a társadalmat (Society) és a technológiát (Technology). (vö. Kovács, 

2010) 
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Amint a négy elem is mutatja ezen módszer kevésbé a versenytársak tükrében 

elemzi a szervezeteket, sokkal inkább az adott ország gazdaságát befolyásoló 

tényezők alapján igyekszik a cég helyzetét megítélni. A négy elem vizsgálatának 

szempontjait az alábbi 1. táblázat szemlélteti. 
1. táblázat: A PEST elemzés vizsgálati szempontjai 

Gazdasági prognózis: 

 GDP és a fogyasztók vásárlóereje 

 Állami költségvetés, esetleges hiány 

 Kamatlábak, valuta árfolyamok 

 Infláció 

 Munkanélküliség 

 Energiaárak 

 Infrastruktúra 

 Beruházások 

 Bérek alakulása 

Politikai-jogi prognózis: 

 Pártok és a hatalom 

 Új törvények 

 A kormány viszonya a munkavállalókhoz 

 Demokrácia mértéke 

 Korrupció 

 Kormányzat szerepe a gazdaságban 

 Jogrend, jogbiztonság 

 Igazságszolgáltatás minősége 

 Versenytörvények, munkajog 

 Szakszervezetek, 

 Adótörvények 

Technológiai prognózis: 

 A termelési technológiák potenciálja 

 Új termékek elérhetősége a kutatásból 

 Versenytársak fejlesztései 

 K+F finanszírozás (GDP %-ban) 

 technológiai transzfer gyorsasága 

 információtechnológia 

 és a kommunikáció fejlettsége, szállítási 

rendszerek fejlettsége, 

 termelési technológiák színvonala, 

szakemberállomány, iskolázottság, 

 élet végéig való tanulás, 

 licencek, know-how-k, kutatóintézetek 

eredményessége, kutatói létszám 

 felsőoktatás színvonala 

 high-tech export 

Társadalmi prognózis: 

 Demográfiai változások 

 Értékek és attitűdök 

 Életstílusok, értékrend 

 Társadalmi normák 

 Üzleti etika, felelősségvállalás 

 Munkahelyi viselkedési normák 

 Motiváció 

 Cég iránti elkötelezettség 

 Vállalkozói szellem 

 Környezetvédelmi normák 

 Individualista vagy kollektivista nemzeti 

kultúra 

 Demográfiai adatok, egészségi állapot 

Forrás: Kovács Attila – Horváth Zoltán, (2010): Vállalati és intézményi stratégiák előadásanyag, 

Stratégiai menedzsment, 5-6. dia 

A környezet valós helyzetértékelése érdekében a fenti vizsgálati szempontok 

mindegyikének tételes, adatokkal alátámasztott bizonyítását követelné meg az 

objektív szemléletmód, melynek kivitelezése talán már a PhD dolgozatok szintjén is 

túlmutat. A bizonyítási eljárás első buktatópontját a területekről beszerezhető 

adatok összegyűjtése és konszolidálása jelenti, amely kiegészül az adatokból 

levonható racionális, a valóságnak megfelelő következtetések megfogalmazásával. 

Porter-modell: 

„A Porter-modell a mikrokörnyezetet ötféle befolyásoló erővel jellemzi: 

 a beszállítókéval, 

 a vevőkével, 

 a piacra lépő új versenytársakéval, 

 a helyettesítő termékekével és a  

 meglévő versenytársakéval.” (Csath, 2004, 116. old.) 
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A szolgáltatáscsomag egyik hasznosságául lehet megemlíteni, hogy a Porter-modell 

három mikrokörnyezeti tényezőjének vizsgálatához egy objektív értékelő 

mechanizmust képes biztosítani, melynek köszönhetően az elemző racionálisabb 

képet kaphat a beszállítóiról, az új versenytársakról, illetve a már meglévő 

versenytársakról, igaz egyelőre azok pénzügyi és számviteli mutatóinak 

felhasználásával. 

„A modell alkalmazásával az a célunk, hogy az egyes szereplők versenyerejét 

megbecsüljük. Ehhez először azokat az összetevőket kell felsorolnunk, amelyek a 

versenyerőt meghatározzák.” (Csath, 2004, 117. old.) 

Amennyiben sikerül az öt mikrokörnyezeti tényezőről olyan számszerűsített 

mutatókat összegyűjteni, amelyek mindegyikre jellemzőek, az alkalmazott 

módszertant segítségül hívva a Porter-modell egy új innovatív módszertana 

teremthető meg, amely az emberi szubjektív elemek minimális bevonásával képes 

az egyes szereplők kvázi versenyerejét az eddigieknél objektívebben meghatározni. 

Így a felhasználó számára azonnal számszerűsítve láthatóvá válna az egyes elemek 

versenyereje, vagyis szinte gombnyomásra érkezne a figyelmeztetés a tekintetben, 

hogy melyik szereplő jelenti a cég számára a legnagyobb fenyegetettséget a verseny 

szempontjából. 

BCG mátrix: 

„A BCG mátrix lényege, hogy a termékeinket piaci keresletük, illetve relatív piaci 

részesedésük, alakulása függvényében elemezzük.” (Csath, 2004, 108. old.) 

Tehát az idézetet értelmezve ugyan a BCG mátrix a környezeti felmérést szolgálja, 

viszont mégis van benne egy bizonyos kettősség abból a szempontból, hogy 

valójába a saját termék piaci elemzése történik. A dolgozathoz használt 

módszertannal a BCG mátrix egy újfajta innovációs szemlélete szerint, ha 

összegyűjtjük az összes versenytárs termék leíró adatait és emellé még sikerül 

beszerezni az időszakos (például havi bontású) értékesítési statisztikákat, azokat 

kielemezve gombnyomára gyárthatók azok a jelentések, hogy adott időszakban 

melyik termék sorolható a sztár, a kérdőjel, stb. kategóriába a versenytárs termékek 

viszonylatában. 

„Nagy hibája viszont, hogy a piaci sikert csak két tényező vizsgálatára szűkíti le, 

továbbá az, hogy szemlélete statikus, és nem mutatja meg a változások irányát. 

(Csath, 2004, 109. old.) 

A dolgozat szempontjából a statikus szemlélet és a változások irányának 

beazonosítása releváns feladat. Elvégzéséhez elegendő a saját termék értékesítési 

statisztikájának birtoklása, azonban ez idősorosan lehetőleg több időpontra 

szükséges, legyen az akár hónap, hét vagy nap. Ha ezek az adatok rendelkezésre 

állnak egy olyan mátrix állítható elő, ahol egy sorban egy adott időszakban (például 

az év 32. hetében) értékesített termékek darabszáma és az előtte lévő mondjuk 10 

időszakban (a 22. héttől a 31. hétig) eladott termékek darabszáma szerepel. Ezáltal 

az elemző rutinnak azt definiáljuk, hogy az éppen elemzendő időszakot (32. hét), az 

őt megelőző időszakok (22-től 31. hétig) magyaráznak. Így az időpontokat mindig 

egy egységgel eltolva plusz sorokat hozunk létre a mátrixban, amelynek 
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köszönhetően már kész is az elemzésre alkalmas táblázat. Ezt kielemezve egy olyan 

előrejelző robotszakértő hozható létre, amely képes megbecsülni a saját 

termékértékesítési statisztikai adatokból a következő időszakra vonatkozó várható 

értékesítési mennyiséget, így támogatva a termelés volumenének meghatározását, 

valamint feloldva a statikus szemlélet és a változási irányok hiányának problémáját. 

2.2. Céginformációk 

Ebben az alfejezetben a szolgáltatás alapjául szolgáló adatok, vagyis a 

céginformációk feldolgozása történik. Elsőként a mérleg és a mérlegben található 

főösszegek (2.2.1.), majd az eredmény-kimutatás és az eredmény-kimutatásban 

található főbb mutatók (2.2.2.) definiálása történik a teljesség igénye nélkül, 

természetesen a dolgozat szempontjából értelmezve. Fontos az egyes mutatók 

értelmezése, mert a későbbi elemzések során meg kell tudni határozni, hogy hogyan 

befolyásolják a különböző vetületű elemzések kimenetelét. 

„Céginformációt általában akkor kér egy vállalkozás egy másik vállalkozásról, ha 

meg akar győződni annak hitelképességéről. Értelemszerűen erre azért kíváncsi, 

mert meghatározott összegű hitelt készül nyújtani neki.” 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ginform%C3%A1ci%C3%B3) 

Az alap koncepció abból indult ki, hogy ha már a céginformációs cégek egy 

szervezet mérleg és eredmény-kimutatás adatait egyaránt a felhasználó 

rendelkezésére bocsátják, akkor az az adatmennyiség a hitelképességről való 

meggyőződésen kívül más hasznos elemzések alapjául is szolgálhat, főként, ha az 

ember számára adott egy módszertan, amely képes nagyobb adatmennyiséget 

egyben kezelni és értékelni. 

„A céginformáció a következő részekből állhat: 

 regisztrált adatok 

 működési adatok 

 minősítő adatok” 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ginform%C3%A1ci%C3%B3) 

A regisztrált adatok a céget leíró információkat tartalmazzák, mint például a cég 

neve, címe, tulajdonosok neve, címe, a cég tevékenységi köre (TEÁOR szám), stb. 

Ezek közül a szolgáltatás szempontjából a tevékenységi kör, ami hasznosítható a 

konkurencia körének meghatározásához, azonban pusztán ez az információ 

önmagában nem elegendő a benchmark pontos meghatározásához. A működési 

adatok azok, amelyre a dolgozat és egyúttal a szolgáltatás is építkezik, mivel ezek 

tartalmazzák a mérlegeket és az eredmény-kimutatásokat. A minősítő adatok pedig 

a céginformációs cégek által képletek segítségével a mérleg és az eredmény-

kimutatás adatokból számolt minősítő értékek, amelyek jelen dolgozatban szintén 

nem kerülnek felhasználásra, viszont olyan szempontból nő a jelentőségük, hogy a 

dolgozat szerint elemzett eredmények egyfajta tükröt állítanak nekik és az esetleges 

eltérésekből fakadóan felmerülhet a kérdés, vajon melyik minősítés felel meg 

inkább a valóságnak? 

http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ginform%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9ginform%C3%A1ci%C3%B3
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2.2.1. A mérleg és mutatói 

„A mérleg olyan számviteli okmány, amely a vállalkozás eszközeit és forrásait adott 

időpontra vonatkozóan, megfelelően értékelve, pénzértékben összesítve, előírt 

szerkezetben tartalmazza.” (Baloghné et. al., 2007, 230. old.) 

A mérleg tehát a gazdálkodó szervezet vagyonát hivatott szemléltetni adott 

időpontra, évre vonatkozóan egy mindenki számára előírt formában. Így a szervezet 

teljes vagyoni helyzetét kielemezve bátran kijelenthető, hogy a mérlegadatok nem 

kizárólag csak a hitelképesség ellenőrzésére használhatók fel. 

„A befektetett eszközök azok az eszközök, amelyeknek az a rendeltetése, hogy a 

vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják.” (Baloghné et. 

al., 2007, 239. old.) 

Tehát a befektetett eszközök a vállalkozás tevékenységét hosszabb távon hivatottak 

támogatni, amelynek következtében szimplán a definíciót értelmezve 

általánosságban az jelenthető ki, hogy a nagyobb mennyiségű befektetett eszköz a 

gazdálkodó szervezet javát szolgálja. 

„A forgóeszközök azok az eszközök, amelyek a gazdálkodó tevékenységét 

közvetlenül, vagy közvetve, de rövid ideig (éven belül) szolgálják.” (Baloghné et. al., 

2007, 239. old.) 

A forgóeszközöknél lényegében ugyanaz a helyzet, mint a befektetett eszközök 

esetében, tehát a nagyobb mennyiségű forgóeszköz ismételten a szervezet javára 

van, a különbséget az időtáv hosszúsága jelenti. 

„Az aktív időbeli elhatárolások olyan technikai elszámolási tétel, amelynek 

következtében a tárgyévi eredményben növekedés következik be.” (Baloghné et. al., 

2007, 254. old.) 

Az aktív időbeli elhatárolások a definíció szerint az eredményre növelő hatással 

bírnak, így befektetett és a forgóeszközökhöz hasonlóan a szervezet 

eredményességét növelheti. 

„A saját tőke a tulajdonos (a tag) által a vállalkozó rendelkezésére bocsátott, a 

tulajdonos (a tag) által adózott eredményből a vállalkozónál hagyott tőkerész, 

továbbá a piaci értékelésből származó értékhelyesbítéssel azonos összegű értékelési 

tartalék.” (Baloghné et. al., 2007, 257. old.) 

A saját tőke a vállalkozás végleges tartaléka, amely a valós vagyoni helyzetét 

mutatja és a tevékenység során bármikor szabadon felhasználható. Ebből kiindulva 

a nagyobb mennyiségű saját tőke bizonyos ideig képes biztosítani a cég 

fennmaradását. 

„A céltartalék az adózás előtti eredmény terhére képzett olyan forrás, amely a 

következő év(ek)ben várhatóan felmerülő kötelezettségekre és jövőbeni költségek 

fedezetére szolgál.” (Baloghné et. al., 2007, 257. old.) 

A céltartalék az idézet szerint a jövőben felmerülő kötelezettségek fedezetéül 

szolgál, ebből kifolyólag, ha a cég nagyobb mennyiségű céltartalékot tud képezni, 

azzal biztosítani tudja jövőbeli fizetőképességét, ezáltal megelőzve az eladósodást. 
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„A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb 

szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a 

szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, 

a vállalkozó által elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz 

kapcsolódnak.” (Baloghné et. al., 2007, 257. old.) 

Tehát a kötelezettségek a vállalkozás különböző tartozásait hivatottak szemléltetni, 

melyeknek nagyobb mértékű felhalmozása eredményezheti a vállalkozás 

fizetésképtelenségét. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy a magas kötelezettségek nem 

feltétlenül bírnak egyértelműen negatív jelentéssel. 

„A passzív időbeli elhatárolás a beszámolási időszak valós eredményének 

megállapítása érdekében olyan korrekciós elszámolás, amely a beszámolóval lezárt 

időszak eredményét csökkenti.” (Baloghné et. al., 2007, 257. old.) 

A passzív időbeli elhatárolások az aktívval szemben az eredményre csökkentő 

hatással bírnak, ezáltal negatív hatást gyakorolva a szervezet eredményességére. 

2.2.2. Az eredmény-kimutatás és mutatói 

„A beszámoló két központi része közül a mérleg a gazdálkodó vagyonát mutatja az 

év végén, tehát a fordulónapra vonatkozóan, az eredménykimutatás pedig az üzleti 

év jövedelemtermelő képességéről, az eredményről árulkodik a fordulónappal 

bezárólag.” (Baloghné et. al., 2007, 165. old.) 

Míg a mérleg egy vállalkozás vagyoni helyzetét, addig az eredmény-kimutatás az 

eredményességét mutatja. Amennyiben a két okmány adatainak együttes 

felhasználásával elemezzük a vállalkozások pénzügyi helyzetét egy átfogóbb és 

reálisabb képet kaphatunk, mint ha külön-külön próbáljuk értelmezni őket. 

„Értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés 

időszakában az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, 

valamint a teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, 

engedményekkel csökkentett – általános forgalmi adót nem tartalmazó – 

ellenértékét.” (Baloghné et. al., 2007, 184. old.) 

Az értékesítés nettó árbevétele a vállalkozás adott évben elért ÁFA nélküli bevételét 

szemlélteti, amely kizárólag az értékesítési tevékenységéből tevődik össze. A 

különböző bevételek a vállalkozás számára befolyó pénzmennyiséget fejezik ki. 

„Az egyéb bevételek az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező olyan 

bevételek, amelyek 

 a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, …” (Baloghné et. 

al., 2007, 197. old.) 

Az egyéb bevételek az alap tevékenység során keletkező befolyó egyéb összegek, 

amelyek szintén hozzájárulnak az szervezet üzleti tevékenységének eredményéhez. 

„Az egyéb ráfordítások olyan ráfordítások, amelyek az értékesítés nettó 

árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten nem kapcsolódó kifizetések és más 

veszteségjellegű tételek, amelyek 
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 a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során merülnek fel, …” (Baloghné et. 

al., 2007, 199. old.) 

Az egyéb ráfordítások az alap tevékenységhez tartozó egyéb kiadások, amelyek a 

szervezet üzleti tevékenységére negatív hatást gyakorolnak. 

„A pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások különbsége a 

pénzügyi műveletek eredményét határozza meg. Ezek a bevételek a szokásos 

vállalkozási tevékenység során merülnek fel.” (Baloghné et. al., 2007, 203. old.) 

A pénzügyi műveletek eredményei függetlenek a vállalkozás üzleti 

tevékenységének eredményétől. Befolyással vannak a vállalkozás 

eredményességére, viszont nem a fő profilnak megfelelő tevékenység 

következtében keletkeznek. 

„A rendkívüli eredmény jellemzői: 

 a rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási 

tevékenységtől, 

 a vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, 

 a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban.” 

(Baloghné et. al., 2007, 207. old.) 

A rendkívüli bevételek, valamint a rendkívüli ráfordítások olyan alkalmi 

bevételeket és kiadásokat jelentenek, amelyek nem sorolhatók a vállalkozás üzleti, 

illetve pénzügyi tevékenységének eredményéhez sem. 

„Személyi jellegű ráfordítások az alkalmazottaknak munkabérként, a szövetkezet 

tagjainak munkadíjként elszámolt összeg, a természetes személy tulajdonos (tag) 

személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem összege, továbbá a 

személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint bárjárulékok.” (Baloghné et. al., 2007, 

215. old.) 

A személyi jellegű ráfordítások azon állandó költségek közé tartoznak, amelyeket a 

vállalkozás a dolgozó emberek után fizet ki, akár munkabér, akár egyéb járulékok 

formájában. Ezen mutató mértéke ellentétesen értelmeződik a vállalkozás és a 

dolgozók számára. A vállalkozás szemszögéből, mivel kiadást jelent, a nagy 

mennyiségű ráfordítás negatív hatással bír, azonban ha nem lennének személyi 

jellegű kiadások, az egyúttal azt is jelentené, hogy vállalkozás nem tudja végezni a 

tevékenységét a munkaerő hiányában. 

2.3. Módszertani ismeretek 

A szakirodalmi feldolgozás 3. alfejezetében a tanácsadási szolgáltatás 

kialakításához kapcsolódó módszertani elemek kerülnek ismertetésre. Elsőként az 

adatszolgáltató réteg támogatását szolgáló OLAP-ról (2.3.1.) esik szó, mely az 

adatbázisok tartalmát tetszőleges dimenzióban engedi lekérdezni. Ezt követően a 

hasonlóságelemzési módszertan (2.3.2.) a COCO bemutatása következik, lévén a 

korábbi alfejezetek kapcsán sem volt elkerülhető a témakör folyamatos felemlítése. 
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2.3.1. Online Analytical Processing (OLAP) 

„Az OLAP (Online Analytical Processing) rendszerek lényege, hogy rajtuk keresztül 

az adatokat számos elemzési szempont szerint csoportosítva, összesítve mutathatjuk 

meg a felhasználóknak, akik azokat tovább csoportosíthatják, szűrhetik és 

különböző eszközökkel online elemezhetik.” 

(http://download.microsoft.com/download/7/F/8/7F8A26DD-B99A-426C-872C-

584B1A7EBDF9/45-48.pdf) 

Az adatszolgáltató réteg megújításához a hivatkozott idézetben is megfogalmazott 

előnyök miatt esett az OLAP-ra a választás. A felhasználók az eddig megszokott 

PDF formátum helyett, amelynek további feldolgozása hosszú órákat vett igénybe, 

az igényeiknek megfelelően összeállított struktúrában jutnak hozzá az adatokhoz. 

Ezáltal a kézhezvételét követően, akár azonnal megkezdődhet az adatok érdemleges 

felhasználása, elemzése. 

„Az OLAP rendszereket pont arra találták ki, amire szükségünk van: az OLAP 

rendszerben az adatokat tetszőleges szempontok szerint összesíthetjük, szűrhetjük, 

elemezhetjük és megjeleníthetjük. Mindezt közel valós időben, de legalábbis a 

relációs rendszereknél több nagyságrenddel gyorsabban.” 

(http://download.microsoft.com/download/7/F/8/7F8A26DD-B99A-426C-872C-

584B1A7EBDF9/45-48.pdf) 

Az OLAP rendszert igénybe véve a felhasználó a saját szempontjai szerint 

összeállított táblázatokat kvázi real-time tudja hasznosítani, vagyis a rendszer 

gyorsaságának és tetszőleges paraméterezhetőségének köszönhetően képes 

megspórolni a korábban az adatok összegyűjtésére és konszolidálására pazarolt idő- 

és energiamennyiséget. 

„A legfontosabb követelmények egy OLAP rendszerrel szemben: 

 multidimenzionális adatnézet 

 általános dimenzió-fogalom, korlátlan dimenziószám 

 transzparencia: technikai részletek ismerete nélküli könnyű elérhetőség 

 kliens-szerver architektúra 

 több konkurens felhasználó támogatása” (Lukács, 2006, 3. dia) 

Az előbb felsorolt követelmények biztosítják a felhasználóbarát megoldást a 

rendszer számára. A multidimenzionális funkciónak köszönhető, hogy a lekérdezés 

szabadon paraméterezhető. A transzparencia teszi lehetővé, hogy bővebb technikai 

ismeretek nélkül bárki képes szabadon használni az OLAP lekérdező felületét. A 

több konkurens felhasználó támogatásával lehetőség nyílik arra, hogy ugyanazon 

adatbázisból egyszerre több lekérdezés is történhessen egy időben, melynek 

köszönhetően az adatbázis hozzáférhetősége korlátlanná válik. 

2.3.2. Hasonlóságelemzés 

A hasonlóságelemzési módszerek közül ebben az alfejezetben kizárólag a COCO 

módszer bemutatása történik. Az esetleges további hasonlóságelemző módszerek 

bemutatására azért nem kerül sor, mert az Informatikus és szakigazgatási 

http://download.microsoft.com/download/7/F/8/7F8A26DD-B99A-426C-872C-584B1A7EBDF9/45-48.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/F/8/7F8A26DD-B99A-426C-872C-584B1A7EBDF9/45-48.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/F/8/7F8A26DD-B99A-426C-872C-584B1A7EBDF9/45-48.pdf
http://download.microsoft.com/download/7/F/8/7F8A26DD-B99A-426C-872C-584B1A7EBDF9/45-48.pdf
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agrármérnök BSc képzésen elkészített szakdolgozatomban
2
 arra már kísérletet 

tettem, így a szakdolgozat tartalmazza a további módszerek ismertetését. Először a 

COCO módszer a szolgáltatás kialakításához való alkalmasságának alátámasztása 

következik, melyet az alábbi idézet igazol. 

„A hasonlóság elemzés 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 ok-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, ill. a befektetésre (hitelképességre, ill. kockázati tőke bevonásra) való 

jogosultság mértékét.” (Pitlik, 2002) 

Ezt követően a COCO módszer egyes lépései kerülnek előtérbe, amelyek az egyes 

elemzői modellek felépítésének struktúráját követik. 

2.3.2.1. 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 – 

Ruff, 2008) 

A COCO módszer inputja tehát egy olyan objektum-attribútum mátrix 

(későbbiekben OAM), amely az objektumokat leíró tulajdonságok natúr értékeiből 

állítható össze az attribútumok és az elemzendő tényező közötti ceteris paribus 

összefüggések alapján. Ezen ceteris paribus összefüggések úgynevezett 

hatásirányokat határoznak meg az egyes attribútumoknak, amely hatásirányok a 

„minél nagyobb, annál jobb”, vagy a „minél kisebb, annál jobb” elvet követik. Az 

irányok értelmezésének támogatása egy autós ár/teljesítményelemzési példán 

keresztül válik egyértelművé. Az autó gyártási évének nagysága vélhetően pozitív 

hatással lesz az autó eladási árára, vagyis a „minél nagyobb, annál jobb” elvnek 

megfelelően a modellben azt feltételezzük, hogy az az autó a drágább, amelyiket 

később gyártották. Ezzel szemben az autó fogyasztásának nagysága negatív hatással 

lesz az autó eladási árára, vagyis a „minél kisebb, annál jobb” elvnek eleget téve a 

modell feltevése az, hogy az az autó a drágább, amelyiknek kevesebb a fogyasztása. 

A hasonlóságelemző módszer működésének lényege, hogy bármilyen tömegű 

bemenő adatokhoz számított értékeket rendel és meghatározza az egyes 

jelenségkörök egymást befolyásoló hatását. Az elemzés során számolt értékek 

                                                 
2
 Kovács László (2009): Hasonlóságelemzéssel támogatott értékbecslés ingatlanfejlesztők számára, 

http://miau.gau.hu/myx-free/files/studies/ingatlan_kl_full_hu.pdf 

http://miau.gau.hu/myx-free/files/studies/ingatlan_kl_full_hu.pdf
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összege képezi az úgynevezett „norma értéket”, ami az adott objektumtól a 

tulajdonságai alapján elvárt teljesítményt szemlélteti. Az elemzés közben a módszer 

kiszűri az elemzés szempontjából irreleváns tulajdonságokat, más néven a zajként 

jelentkező hatásokat és objektív módon értéket rendel az eredményre hatást 

gyakorló attribútumok különbözőnek ítélt szintjeihez, amelyek az elemzés lépcsős 

értékeit eredményezik. 

2.3.2.2. Lépcsős függvény 

„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 – Ruff, 2008) 

A lépcsős értékek kiszámítására többféle metódus is létezik az alkalmazott elemzési 

eljárástól függően. A dolgozathoz a standard (a későbbiekben Y-STD) és az Y0 

elemzési eljárások (vö. 3.4-es alfejezet) kerültek felhasználásra, ezért ezen két 

eljárás lépcsős értékeinek kiszámítása kerül bemutatásra. Az Y-STD elemzések 

során az összes attribútum lépcsőivel szembeni kritérium, hogy egy adott 

rangsorszámhoz tartozó lépcsőfok értéke nem lehet kisebb, mint a nálánál gyengébb 

rangsorszám lépcsőfokáé. Az Y0 futtatásoknál a lépcsőkkel szembeni elvárás az, 

hogy a gyengébb rangsorszámú objektum adott attribútum esetén mindenképpen 

rosszabb lépcsőértéket kell, hogy kapjon, mint egy nála jobb rangsor értékkel 

rendelkező. 

2.3.2.3. Célfüggvény 

„Az inputmátrix és a megoldás-paramétertömb jellemzése után a COCO 

logikájának lezárásához már csak az elemzési célt leíró célfüggvény értelmezése 

maradt hátra. Egy COCO-modell feladata az egyes objektumokra attribútumonként 

jellemző lépcsőszintekhez megtalálni ezek helyes csereértékét. Ahhoz, hogy ezt az 

egyébként akár (lineáris) optimalizációként is értelmezhető feladatot kezelni 

lehessen, szükség van egy célértékre (vagyis az ezt számoló célfüggvényre). 

A célfüggvény képzése elsődlegesen triviális: adott objektum esetén az 

attribútumonként ismert lépcsőszintek értékeinek valamilyen jellegű (pl. összeg, 

szorzat) összevonása nyomán keletkező becslési értékvektor (Yb) eltéréseinek 

eredője a valós Y-vektor elemeihez képest objektumonként legyen minimális.” (Pitlik 

– Ruff, 2008) 

A dolgozathoz használt COCO módszer az additív attribútum összevonási 

megközelítést alkalmazza, melynek lényege, hogy a becslés legyen egyenlő az 

attribútumok objektum-specifikus lépcsőértékeinek összegével. Az additív 

attribútum összevonás elmélete szerint az elemzésbe bevont mutatók csak pozitív 

hatást gyakorolhatnak az elemzés eredményére, vagyis az Y-attribútumra, tehát az 

elemzések során az objektumok nem szerezhetnek negatív, úgynevezett bűntető 

értékeket. 
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2.3.2.4. Optimalizálás 

„Az inputok, a megoldástér és a célfüggvény definiálása után a feladata már csak 

technikai jellegű: meg kell találni a legkevesebb gépidőt felhasználva az első (ill. 

elvárt számú) már használható szintű paraméter-tömböt.” (Pitlik – Ruff, 2008) 

Fontos megjegyezni: a hasonlóságelemzésben az optimalizálás semmilyen módon 

nem keverendő a linearitással. Az alkalmazott /n/LP-motorok a paraméterek 

keresésének gyorsításáért, s nem a modell belső szerkezetéért felelnek. 

Amint az kiderült, a COCO módszer mentes mindennemű súlyozástól, ami a 

szubjektív értékelési mód egyik tényezője és a megadott inputok alapján 

matematikai eszközök segítségével képes az objektumok közül győztest hirdetni, 

egymás ceteris paribus viszonyának függvényében. Ezért kerül a dolgozatban 

többször is hangsúlyozásra, hogy a módszer a korábbi tanácsadási, illetve elemzői 

eljárásoknál objektívebb eredményt képes nyújtani. 
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3. Anyag és módszer áttekintése, saját vizsgálat, elemzés 

bemutatása 

Az előző fejezettel ellentétben, ahol a kapcsolódó szakirodalmi elméletek 

bemutatása történt a dolgozat témája szempontjából értelmezve, az anyag és 

módszertan áttekintése (3.) fejezetben már a piaci partnerekkel együttműködve a 

piac igényeihez mért szolgáltatás kialakításának ismertetése következik, amelynek 

aktív részese lehettem. Feladataim a következők voltak: adatvagyon tervezése, 

kialakítása, elemzési lépések kivitelezése, direkt modellek és önellenőrzések 

értelmezése. A többrétegű hasonlóságelemzési modell német-magyar konzultációk 

eredményeként született például a 

http://miau.gau.hu/miau/140/zwischenbericht.doc. Elsőként az elemzésekkel 

támogatott tanácsadási folyamathoz szükséges adatvagyon és az adatvagyon 

kezelésének anomáliái kerülnek bemutatásra (3.1.), majd ezt követően ezen 

anomáliák feloldását és az adatszolgáltató modul alapját képező OLAP rendszerről 

(3.2.) esik szó. Mindezek után az elemzések végrehajtásához szükséges előkészítő 

munkálatok, vagyis a benchmarking alapját képező konkurenciakör 

meghatározásának (3.3.) leírása következik, amelyet végül az elemzések 

kivitelezése során végbemenő lépések ismertetései követik (3.4.). A lépések a 

módszertan által kijelölt logikai egységek. 

3.1. Adatvagyon 

Jelen alfejezet a szolgáltatás működtetéséhez használható adatvagyon bemutatására 

hivatott. Elsőként a tanácsadáshoz felhasználható potenciális adatvagyon 

összegzésére kerül sor (3.1.1.), majd a dolgozatban is bemutatásra kerülő minta 

értékű tanácsadási folyamathoz használt adatvagyon (3.1.2.) részletezése történik. 

3.1.1. Potenciális adatvagyon meghatározása 

A vállalatvezetési tanácsadás meglehetősen sokrétű (tetszőleges) adatmennyiség 

felhasználásával történhet. Először ismerkedjünk meg a dolgozat során is 

felhasznált pénzügyi és számviteli adatokkal. 

Több vállalat is foglalkozik céginformációk (mérleg és eredmény-kimutatás adatok, 

stb.) forgalmazásával, annak érdekében, hogy a vállalkozások megfelelő 

mennyiségű és minőségű adattal rendelkezzenek piacukról, leendő vagy jelenlegi 

partnereikről vagy akár a konkurens vállalkozásokról. Ebből kifolyólag kísérlet 

történt céginformációs adatgazdákkal való kapcsolatfelvételre, melynek célja nem 

más volt, mint a szóban forgó szolgáltatáscsomag kidolgozása, piacon történő 

értékesítése, ezáltal bevételi források teremtése. A kapcsolatfelvételt követően 

rálátást nyerhettem a céginformációs adatbázisok struktúrájára, illetve azok 

feltöltöttségére. Mint kiderült az adatbázisokban csak a főbb összegsorok kerülnek 

egységesen tárolásra, az egyéb mérleg- és eredmény-kimutatássorok feltöltöttsége a 

különböző vállalkozások esetén teljesen antagonisztikus, ami adatbázis szervezési 

problémát jelent. Ez fontos tényező, amelyet a szolgáltatás kialakításakor szem előtt 

kell tartani, mivel az elemzések csak a hiánytalanul feltöltött mátrixokkal 

http://miau.gau.hu/miau/140/zwischenbericht.doc
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futtathatók le. Az alábbi 2. táblázat azon céginformációs mutatókat szemlélteti, 

amelyek az elemzésekhez célszerűen hasznosításra kerülhetnek. 
2. táblázat: A mérleg és az eredmény-kimutatás mutatói 

A mérleg mutatói: 

 Befektetett eszközök, 

 Immateriális javak, 

 Tárgyi eszközök, 

 Befektetett pénzügyi eszközök, 

 Forgóeszközök, 

 Készletek, 

 Követelések, 

 Értékpapírok, 

 Pénzeszközök, 

 Aktív időbeli elhatárolások, 

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN, 

 Saját tőke, 

 Jegyzett tőke, 

 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke, 

 Tőketartalék, 

 Eredménytartalék, 

 Lekötött tartalék, 

 Értékelési tartalék, 

 Mérleg szerinti eredmény, 

 Céltartalékok, 

 Kötelezettségek, 

 Hátrasorolt kötelezettségek, 

 Hosszú lejáratú kötelezettségek, 

 Rövid lejáratú kötelezettségek, 

 Passzív időbeli elhatárolások, 

 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

ÖSSZESEN, 

Az eredmény-kimutatás mutatói: 

 Értékesítés nettó árbevétele, 

 Aktivált saját teljesítmények értéke, 

 Egyéb bevételek, 

 Anyagjellegű ráfordítások, 

 Személyi jellegű ráfordítások, 

 Értékcsökkenési leírás, 

 Egyéb ráfordítások 

 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, 

 Pénzügyi műveletek bevételei, 

 Pénzügyi műveletek ráfordításai, 

 Pénzügyi műveletek eredménye, 

 Szokásos vállalkozási eredmény, 

 Rendkívüli bevételek, 

 Rendkívüli ráfordítások, 

 Rendkívüli eredmény, 

 Adózás előtti eredmény, 

 Adófizetési kötelezettség, 

 Adózott eredmény, 

 Mérleg szerinti eredmény, 

Forrás: Saját forrás 

A meglévő primer mérleg és eredmény-kimutatás adatokból bárki tetszőleges 

komplexitású mutatószámokat hozhat létre, melyek szavatolják, hogy a módszertani 

hiányosságok szakértői szinten kompenzálhatók (vö. additív vs. multiplikatív 

modellek). Erre a matematikai kényszer konzisztencia feloldása miatt van szükség, 

mert az elemző módszertan képes a mérleg adatok között rejlő additív matematikai 

összefüggéseket felismerni, amely következtében „csak” az lenne megállapítható, 

hogy a mérlegben vagy az eredmény-kimutatásban nem történt-e 

könyvelési/adatrögzítési/adatmigrációs hiba. (vö. minden, ami DEA 

http://miau.gau.hu/miau/13/index.html) 

A céginformációs cégek a számviteli okmányok adatain túl további primer és 

származtatott adatokat is birtokolnak. A primer adatok közé olyan egyéb 

információk sorolódnak, mint például a vállalkozás létszáma, vagy TEÁOR száma, 

amelyek a benchmark meghatározásában kapnak szerepet (vö. 3.3-as alfejezet). 

Ezzel szemben a származtatott adatok olyan számított minősítő adatokat jelentenek, 

mint például a likviditási ráta, a követelések forgási sebessége napokban, a szállítók 

forgási sebessége napokban, a saját tőke arányos nyereségesség, a tőkeellátottság, 

stb. Ezek szintén hasznosíthatók az elemzések során annak ellenére, hogy nem 

képezik a mérleg és az eredmény-kimutatások részét. 

http://miau.gau.hu/miau/13/index.html
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A céginformációs adatokon felül a vállalatvezetési tanácsadásba még számos leíró 

adat bevonható, melyeknek kritériuma, hogy a vállalkozásokat számszerűsített vagy 

számszerűsíthető formában írják le, valamint racionálisan eldönthető legyen róluk, 

hogy azok hogyan hatnak az elemzés eredményének kimenetelére, vagyis az Y-

attribútumra. Ilyen adatok lehetnek például a vállalkozások szerkezetének 

összetételét leíró adatok, a vállalkozások erőforrásainak adatai, a különböző 

működési- és teljesítménymutatók, stb. Ezek a többlet adatok viszont a jelenlegi 

szolgáltatáscsomag keretén belül csak az egyéni tanácsadás moduljának operatív 

tervezést támogató rétegébe épülhetnek be, mivel az ügyfél nagy valószínűséggel 

nem rendelkezik és nem is képes a konkurens cégekről ilyesfajta a valóságnak 

megfelelő adatokat beszerezni. A vállalkozások szerkezetének összetétele alatt 

olyan mutatók értelmezhetők, amelyek számszerűsített formában jellemzik a 

vállalkozás szerkezeti felépítését. Szerkezeti adatok lehetnek például a 

vállalkozásban dolgozók száma, a dolgozók kor szerinti megoszlása, az egyes 

munkakörök betöltőinek kor szerinti megoszlása, a telephelyek száma, a szervezeti 

egységek száma, stb. A vállalkozás erőforrásainak adatai alatt a géppark, a 

különböző munkaeszközök tulajdonságai és az egyéb erőforrások adatai vehetők 

figyelembe. Ide olyan mutatók sorolhatók, mint például a különböző típusú gépek 

darabszáma, a rendelkezésre álló géppark kora, a karbantartási és javítási 

munkálatok gyakorisága, a vállalat birtokában lévő területek mérete, a készletek 

mérete, stb. A működési és teljesítménymutatók pedig a vállalkozás tevékenyégét 

szemléltetik olyan adatokkal, mint például az időszakokra lebontott előállított 

termékek mennyisége, az esetleges selejtes termékek mennyisége, a gyártás közbeni 

leállások száma, stb., illetve ezek akár szervezeti egységenkénti, akár 

folyamatonkénti bontása. Amennyiben egyértelműen meghatározható a korábbi 

felsorolt mutatók és az Y-attribútum közötti ceteris paribus kapcsolat, például 

nagyobb árbevételt szeretne/képes realizálni az a vállalkozás, amelyik nagyobb 

gépparkkal rendelkezik, máris sikerül feloldani azt a szolgáltatással kapcsolatban 

esetlegesen felmerülő ellenérzést, hogy a vállaltértékelés, illetve a tanácsadási 

folyamat csak és kizárólag a pénzügyi adatokra hagyatkozva történik, és nem veszi 

figyelembe a cég valódi működését. 

Amint az látható a tanácsadási folyamatok során nem a felhasználható adatok 

körének a meghatározása jelenti a problémát, sokkal inkább az, hogy az adott 

területről a valóságnak megfelelő hiteles adatok birtokába jusson az adott 

döntéshozó, annak érdekében, hogy a kapott eredmények ne vezessék teljesen félre 

a téves adatoknak köszönhetően. 

3.1.2. A dolgozathoz felhasznált adatvagyon bemutatása 

Ebben az alfejezetben a szolgáltatás demonstrálására szolgáló minta értékű 

tanácsadás adatvagyona kerül bemutatásra. A mintapélda adatai a Tesztüzemi 

Rendszer Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózatának (Farm Accountancy 

Data Network, későbbiekben FADN) adatbázisából származnak. Az FADN a 

magyar mezőgazdasági vállalkozások számviteli adatait tartalmazza regionális 

szinten aggregálva éves bontásban. Más megfogalmazásban az FADN a 

mezőgazdasági vállalkozások régiónként egyesített céginformációit tartalmazza (vö. 

egy régió egy üzem elv). A mintapéldában az ország 7 régiójának 26 számviteli 
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mutatója szerepel 9 évre vonatkozóan az árunövény-termesztő ágazatban, amely 

pontosan 1638 rekordot jelent. Ahogyan arról már korábban szó esett a mintapélda 

elkészítéséhez kétféle elemzési eljárás, az Y-STD és az Y0 futtatás is alkalmazásra 

került, amely következtében az egyes attribútumok esetlegesen eltérő hatásiránnyal 

járultak hozzá az Y-attribútumhoz. A két elemzési eljárás módszertani különbségei 

a 3.4-es alfejezetben kerülnek kifejtésre. A tanácsadási folyamat szemléltetésére 6 

különböző elemzés futott le. Ebből 4 elemzés – az értékesítés nettó árbevétele, a 

személyi jellegű ráfordítások, az értékesítés nettó árbevétele/saját tőke és az 

értékesítés nettó árbevétele/személyi jellegű ráfordítások – Y-STD, 2 elemzés pedig 

– az üzemi szempontú üzemideál és a társadalmi szempontú üzemideál – Y0 

eljárással készült. Az elemzésekből a dolgozatban az értékesítés nettó árbevétele, a 

személyi jellegű ráfordítások és az üzemi, illetve a társadalmi szempontú üzemideál 

kerül részletesen bemutatásra, mert ezen elemzéseken keresztül egyszerűbb a 

folyamat szemléltetése, az értékesítés nettó árbevétele/saját tőke és az értékesítés 

nettó árbevétele/személyi jellegű ráfordítások elemzések esetében viszont már csak 

az eredmények ismertetése történik a terjedelmi korlátok miatt. Az értékesítés nettó 

árbevétele/saját tőke és az értékesítés nettó árbevétele/személyi jellegű ráfordítások 

olyan kreált szakértői mutatószámok, amelyek funkcióik szerint a korábban már 

említésre kerülő mérleg, illetve eredmény-kimutatás matematikai konzisztenciáját 

hivatottak feloldani. 

Az értékesítés nettó árbevételének elemzése annak az élethelyzetnek a 

szimulációját szolgálja, amikor egy árunövény-termesztéssel foglalkozó üzem (vö. 

egy régió = egy mezőgazdasági holding) vezetője arra a kérdésre keresi a választ, 

hogy a saját konkurenciája, versenytársai teljesítményének függvényében milyen 

eredményt ért el üzeme az árbevétel tekintetében az utolsó 9 évben. 

A személyi jellegű ráfordítások elemzése azt az élethelyzetet szimulálja, amikor 

egy árunövény-termesztéssel foglalkozó üzem vezetője azt szeretné megtudni, hogy 

a saját konkurenciája, versenytársai teljesítményének függvényében megfelelő 

mennyiségű pénzösszeget fordított-e régiója a személyi jellegű ráfordításokra az 

elmúlt 9 esztendőben. 

Az üzemi szempontú üzemideál elemzés viszont már nem egy klasszikus 

ár/teljesítményelemzésnek tekinthető. Ebben az elemzésben egyfajta 

versenytárselemzés zajlik méghozzá az üzemek szempontjából optimálisnak vélt 

állapotok tükrében. Vagyis ez az elemzés egy olyan élethelyzetet feltételezve nyújt 

megoldást, amikor egy üzem vezetője, egy ideálisnak vélelmezett üzemi működés 

tekintetében szeretné megtudni, hogy milyen a saját üzemének a teljesítménye a 

konkurenciákkal összehasonlítva. 

A társadalmi szempontú üzemideál elemzésénél is hasonlóan az előző 

szituációhoz egyfajta versenytárselemzésről van szó, viszont itt az ideális üzemet 

nem az optimális üzemi működés tekintetében vizsgáljuk, hanem az üzemmel 

szemben támasztott társadalmi elvárások szerint. 

Az előbb megnevezett és ismertetett elemzések elvégzéséhez az alábbi pénzügyi és 

számviteli mutatók kerültek felhasználásra. 
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Értékesítés nettó árbevétele: „A belföldi értékesítés nettó árbevétele a tényleges 

értékesítési áron, áfa nélkül számított árbevétel.” 

(http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3

31&Itemid=133) 

Az értékesítés nettó árbevétele csoportba az alábbi mutató tartozik: 

 Értékesítés nettó árbevétele a mezőgazdaságban (1000 Ft/haMT) 

Y-STD futtatások irányai: Az Y-STD futtatások során egy önellenőrző 

mechanizmus is beiktatásra került a helyes hatásirányok meghatározása, illetve a 

potenciális tévedések leleplezése érdekében, amelyhez az Excel KORREL 

függvénye nyújtott támogatást. Az ellenőrzés folyamán a felhasznált mutatók és az 

értékesítés nettó árbevétele közötti korreláció vizsgálata történt. Az irányok a 

KORREL függvény eredményének előjelétől függően változnak, mely szerint az 

irány azon mutatók esetében, ahol a mutató és az árbevétel közötti korreláció 

pozitív eredményt mutatott a „minél nagyobb, annál jobb” elvnek megfelelően, míg 

a negatív korreláció esetén a „minél kisebb, annál jobb” elvnek megfelelően került 

meghatározásra, négy mutató kivételével. A négy mutató az Egyéb bevételek: 

agrártámogatások, az Értékcsökkenési leírás: épületek, építmények, az Ingatlanok: 

épületek, építmények és a Saját tőke, melyeknek az előbb leírt logikától való 

eltérésének magyarázatai az adott mutatónál kerülnek kifejtésre. 

Amikor az értékesítés nettó árbevétele mutató az elemzésben az Y-attribútum 

szerepét tölti be az Y-STD futtatások során nincs szükség hatásirány 

meghatározására, mivel a mutató lesz a magyarázandó tényező. A személyi jellegű 

ráfordítások elemzésekor a mutató a „minél nagyobb, annál jobb” elv szerint került 

paraméterezésre, mivel egy üzem vagy egy vállalkozás csak úgy tud személyi 

jellegű ráfordításokra költeni, ha azt bizonyos bevételi forrásokból például az 

árbevételéből képes fedezni, vagyis minél több az értékesítés nettó árbevétele, 

vélelmezhetően annál több lesz a személyi jellegű ráfordítás. 

Y0 futtatások irányai: Az Y0 elemzések esetében megegyezik a mutató 

hatásirányának meghatározása, amely a „minél nagyobb, annál jobb” elvet tartja 

szem előtt, melynek oka abból fakad, hogy az üzem és a társadalom szemszögéből 

nézve is az tekinthető ideálisnak, ha az üzem a lehető legnagyobb eredményt képes 

realizálni. 

Forgóeszközök: „A forgóeszközök csoportjába soroljuk azokat az eszközöket, 

amelyek a vállalkozási tevékenységet nem tartósan szolgálják. A "nem tartós" 

időbeli behatárolás az egy éven belüli hasznosítást, illetve lekötést jelenti.” 

(http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=5

87:szamvitelhez-kapcsolodo-

fogalmak&catid=54:szamvitel&Itemid=200#forgoeszkozok) 

A forgóeszközök csoportjába az alábbi mutatók tartoznak: 

 Forgóeszközök: készletek mezei leltár (1000 Ft/haMT) 

 Forgóeszközök: követelések, értékpapírok, pénzeszközök (1000 Ft/haMT) 

Y-STD futtatások irányai: A különböző Y-STD elemzések esetén a mutatók 

irányai rendre megegyeznek az értékesítés nettó árbevétele és a személyi jellegű 

http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=133
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=133
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=587:szamvitelhez-kapcsolodo-fogalmak&catid=54:szamvitel&Itemid=200#forgoeszkozok
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=587:szamvitelhez-kapcsolodo-fogalmak&catid=54:szamvitel&Itemid=200#forgoeszkozok
http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=587:szamvitelhez-kapcsolodo-fogalmak&catid=54:szamvitel&Itemid=200#forgoeszkozok
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ráfordítások közötti összefüggés miatt. Mint ahogyan korábban említésre került egy 

üzem vagy vállalkozás csak úgy tud személyi jellegű ráfordításokra költeni, ha azt 

valamilyen bevételi forrásból, például az árbevételből képes fedezni. A 

forgóeszközök iránya tehát a „minél nagyobb, annál jobb” elv szerint került 

meghatározásra mindkét elemzés esetében, ugyanis minél több forgóeszköz áll 

rendelkezésre egy üzemben az vélhetően, annál nagyobb árbevétel elérésére lesz 

képes. Ebből következően a személyi jellegű ráfordításokat is úgy tudja biztosítani, 

ha sok forgóeszköz áll rendelkezésére az árbevétel realizálása érdekében. 

Y0 futtatások irányai: A társadalmi és az üzemi szempontú üzemideál esetében is 

megegyezik a forgóeszközök iránya, amely a „minél kisebb, annál jobb” elv szerint 

lett paraméterezve, melynek oka abból fakad, hogy az üzem és a társadalom 

szemszögéből nézve is az tekinthető ideálisnak, ha minél kevesebb eszközt 

felhasználva képes a vállalkozás az eredmények elérésére. 

Költségek: „A tevékenység, a termelés érdekében felhasznált eszközök pénzben 

kifejezett értéke. Egy adott teljesítmény érdekében felhasznált munka és egyéb 

termelési tényező pénzben kifejezett értéke. Élő és holt munkaráfordítás pénzben 

kifejezett értéke. 

A bevételszerző tevékenységet folytató magánszemély által naptári évben 

ténylegesen kifizetett és szabályszerűen igazolt kiadásainak összege, melyek a 

tevékenységgel közvetlenül összefüggnek.” 

(http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=arti

cle&id=432&Itemid=183) 

A költségek csoportjába az alábbi mutatók tartoznak: 

 Anyagköltség: fűtőanyag, áram, víz (1000 Ft/haMT) 

 Anyagköltség: hajtó- és kenőanyag (1000 Ft/haMT) 

 Anyagköltség: műtrágyák (1000 Ft/haMT) 

 Anyagköltség: növényvédőszerek (1000 Ft/haMT) 

 Anyagköltség: vetőmag, szaporítóanyag (1000 Ft/haMT) 

 Értékcsökkenési leírás: épületek, építmények (1000 Ft/haMT) 

 Értékcsökkenési leírás: gépek, berendezések, járművek (1000 Ft/haMT) 

 Igénybevett szolgáltatások költségei (1000 Ft/haMT) 

 Személyi jellegű ráfordítások (1000 Ft/haMT) 

 Üzemi költségek a mezőgazdaságban (1000 Ft/haMT) 

Y-STD futtatások irányai: A költségek irányai az Y-STD futtatások esetében 

szintén a „minél nagyobb, annál jobb” elv szerint lettek meghatározva az árbevétel 

kényszer hatásából kiindulva, melynek alapfeltevése, hogy minél több költsége van 

egy adott vállalkozásnak, annál nagyobb kényszer alatt áll, hogy bevételt termeljen 

azok fedezésére. Tehát ebben az esetben a költségek árbevételt nővelő hatással 

lettek értelmezve, amely hatás bekövetkeztében a személyi jellegű ráfordítások 

fedezetének feltételei is létrejönnek. 

A személyi jellegű ráfordítások elemzésnél a mutató az Y-attribútum szerepét tölti 

be, így az Y-STD elemzések során ehhez a mutatóhoz csak az értékesítés nettó 

árbevételének elemzésekor van irány rendelve. 

http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=432&Itemid=183
http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=432&Itemid=183
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Y0 futtatások irányai: Az Y0 elemzéseknél a költség nemek a „minél kisebb, 

annál jobb” elvet követik kivéve a személyi jellegű ráfordításokat és az 

értékcsökkenési leírást. A költségeknél azért a „minél kisebb, annál jobb” elv került 

meghatározásra, mert egy vállalkozás és a társadalom szempontjából is az 

mondható ideálisnak, ha a vállalkozás relatív kevés költséggel folytatja 

tevékenyégét és éri el eredményeit. Ezzel szemben társadalmi szempontból az 

jelenthető ki, hogy az a vállalkozás az ideális, amelyik törvényes keretek között, 

tisztességesen megfizeti az alkalmazottait és az utánuk keletkező járulékokat, tehát 

a személyi jellegű ráfordítások ebben az esetben a „minél nagyobb, annál jobb” elv 

szerint kerülnek figyelembevételre, annak ellenére, hogy a vállalkozások számára a 

személyi jellegű ráfordítások költségként jelentkeznek. Az üzemi szempontú 

üzemideál elemzésekor az értékcsökkenési leírásoknál a „minél nagyobb, annál 

jobb” elv az irányadó, mert az üzemek számára kedvezőbb a már évek óta működő 

know-how által befolyó jövedelmek kihasználása. 

Kötelezettségek: „Azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb 

szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a 

szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, a 

vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, 

valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez 

kapcsolódnak. 

A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak lehetnek.” 

(http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=arti

cle&id=436&Itemid=183) 

A költségek csoportjába az alábbi mutatók tartoznak: 

 Kötelezettségek: hosszú lejáratú kötelezettségek (1000 Ft/haMT) 

 Kötelezettségek: rövid lejáratú kötelezettségek (1000 Ft/haMT) 

Y-STD futtatások irányai: A kötelezettségek hatásiránya az Y-STD futtatások 

esetében ismételten a „minél nagyobb, annál jobb” elv szerint alakulnak az 

árbevétel kényszer miatt, mivel minél több egy üzem kötelezettsége, annál nagyobb 

a kényszer az árbevétel növelésére, annak érdekében, hogy fedezni tudja 

köztelezettségeit. Tehát amennyiben sok kötelezettsége van egy vállalkozásnak 

vélhetően a lehető legnagyobb árbevétel elérésére törekszik, a nagy árbevétel 

következtében pedig képes lesz biztosítani a személyi jellegű ráfordításokat is. 

Y0 futtatások irányai: A kötelezettségek az üzemi és a társadalmi szempontú 

üzemideál futtatások esetében egyaránt a „minél kisebb, annál jobb” elv szerinti 

paraméterekkel rendelkeznek, mert egy vállalkozás és a társadalom szempontjából 

is az mondható ideálisnak, ha a vállalkozás tartozások nélkül képes végezni 

tevékenységét. 

Pénzügyi műveletek eredményei és egyéb bevételek: „A pénzügyi műveletek 

bevételeinek és ráfordításainak különbözete. Az eredmény-kimutatáson belül a 

pénzügyi műveletek eredménye külön eredménykategória.” 

(http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=arti

cle&id=429&Itemid=183) 

http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=436&Itemid=183
http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=436&Itemid=183
http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=429&Itemid=183
http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=429&Itemid=183
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A pénzügyi műveletek és egyéb bevételek csoportjába az alábbi mutatók 

tartoznak: 

 Egyéb bevételek: agrártámogatások (1000 Ft/haMT) 

 Pénzügyi műveletek eredménye (1000 Ft/haMT) 

Y-STD futtatások irányai: A pénzügyi műveletek és az egyéb bevételek irányai az 

Y-STD futtatások esetében azért a „minél kisebb, annál jobb” elvet követik, mert a 

plusz bevételek csökkentik a vállalkozás árbevétel teremtési kényszerét, ezáltal 

elvonva a figyelmet a fő tevékenység végzésével elérendő teljesítményről. Mivel 

ezen mutatók az árbevételre csökkentő hatással lettek definiálva, ezért a személyi 

jellegű ráfordítás esetében is így kerülnek értelmezésre, mert az esetleges árbevétel 

kiesések növelhetik a személyi jellegű ráfordítások biztosításának kockázatát. 

Y0 futtatások irányai: Az Y0 elemzések futtatása során a pénzügyi műveletek 

eredménye a „minél nagyobb, annál jobb” elv szerint lett paraméterezve, mivel az 

üzem és a társadalom szempontjából is az a megfelelő, ha az üzem eligazodik a 

pénzügyi világban és az ilyesfajta tevékenysége révén még profitot is képes 

realizálni. Azonban az egyéb bevételek – agrártámogatások esetében már eltérés 

mutatkozik a két elemzési profil irányait illetően. Az üzemi szempontú üzemideál 

esetében az irány a „minél nagyobb, annál jobb” elvnek megfelelő, mert az üzem 

szempontjából ez egy plusz bevételi forrást jelent. Társadalmi szempontból viszont 

azért a „minél kisebb, annál jobb” elv tekinthető irányadónak, mert a támogatás a 

„közösségi pénzek” felhasználásából ered, vagyis társadalmi szempontból az az 

üzem tekinthető ideálisnak, amelyik nem szorul különböző támogatások 

igénybevételére. 

Saját tőke: „A gazdálkodó vagyonának saját forrása, amelyek az alapítók, 

tulajdonosok bocsátottak véglegesen rendelkezésre. A gazdálkodó valós vagyoni 

helyzetét mutatja be. A tevékenység során szabadon felhasználható.” 

(http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=arti

cle&id=458&Itemid=183) 

A saját tőke csoportjába az alábbi mutató tartozik: 

 Saját tőke (1000 Ft/haMT) 

Y-STD futtatások irányai: A saját tőke iránya az Y-STD futtatások esetében a 

„minél kisebb, annál jobb” elvet követik, mert a szabadon felhasználható források 

szintén csökkentik a vállalkozás árbevétel teremtési kényszerét, egyúttal csökkentve 

az eredményességi kényszert. Az árbevétel csökkentő hatásból kifolyólag, a 

személyi jellegű ráfordítás esetében az esetleges árbevétel kiesések ismét csak 

növelik a személyi jellegű ráfordítások biztosításának kockázatát, amely 

magyarázza az elemzésnél figyelembe vett irányultságot. 

Y0 futtatások irányai: A saját tőke iránya az Y0 elemzések során is a „minél 

kisebb, annál jobb” elv szerint lett meghatározva, mivel az üzem és a társadalom 

szempontjából is az tekinthető ideálisnak, ha az üzem nem hagyja állni erőforrásait, 

hanem folyamatosan mozgatja, kamatoztatja azokat. 

http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=458&Itemid=183
http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=458&Itemid=183
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Tárgyi eszközök: „Tárgyi eszközöknek azokat az anyagi (materiális) 

vagyontárgyakat (eszközöket) nevezzük, amelyek a vállalkozás tevékenységét 

közvetlenül vagy közvetetten szolgálják legalább egy évnél hosszabb ideig. 

Használatuk során alakjukat nem változtatják, rendeltetésük többnyire állandó.” 

(http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=arti

cle&id=454&Itemid=183) 

A tárgyi eszközök csoportjába az alábbi mutatók tartoznak: 

 Bruttó beruházás: gépek, berendezések, járművek (1000 Ft/haMT) 

 Bruttó beruházás: ingatlanok (1000 Ft/haMT) 

 Eszközérték (1000 Ft/100 haMT) 

 Eszközérték: tárgyi eszközök értéke (1000 Ft/100 haMT) 

 Gépek, berendezések, járművek (1000 Ft/haMT) 

 Ingatlanok: épületek, építmények (1000 Ft/haMT) 

 Ingatlanok: termőföld (1000 Ft/haMT) 

Y-STD futtatások irányai: A tárgyi eszközök irányai az Y-STD futtatások 

esetében a forgóeszközökhöz hasonlóan a „minél nagyobb, annál jobb” elv szerint 

lettek paraméterezve ugyanis minél több tárgyi eszköz áll rendelkezésre egy 

üzemben az vélhetően, annál nagyobb árbevétel elérésére lesz képes. Ebből 

következően a személyi jellegű ráfordításokat is úgy tudja biztosítani, ha sok tárgyi 

eszköz áll rendelkezésére az árbevétel realizálása érdekében. 

Y0 futtatások irányai: A forgóeszközök mintájára a tárgyi eszközöknél is 

megegyeznek a társadalmi és az üzemi szempontú üzemideál elemzésekor az 

irányok, amelyek a „minél kisebb, annál jobb” elv szerint lettek figyelembe véve, 

melynek oka abból fakad, hogy az üzem és a társadalom szemszögéből nézve is az 

tekinthető ideálisnak, ha minél kevesebb eszközt felhasználva képes a vállalkozás 

az eredmények elérésére. 

Üzemi tevékenység eredménye: „A vállalat alaptevékenységének eredménye, 

melyet módosít a pénzügyi tevékenység illetve az egyéb tevékenységek eredménye. 

Az üzemi tevékenység eredménye a bevételek és a ráfordítások különbsége.” 

(http://www.mimi.hu/gazdasag/uzemi_eredmeny.html) 

Az üzemi tevékenység eredménye csoportba az alábbi mutató tartozik: 

 Üzemi tevékenység eredménye a mezőgazdaságban (1000 Ft/haMT) 

Y-STD futtatások irányai: Az üzemi tevékenység eredménye az Y-STD futtatások 

során a „minél nagyobb, annál jobb” elvnek megfelelve kerületek értelmezésre, 

ugyanis az üzemi tevékenység eredménye a bevételek és a ráfordítások 

különbségeként számolható ki. Ebből kifolyólag, mivel az árbevétel a kisebbítendő 

részét képezi és egy különbség értéke akkor nő, ha a kisebbítendő értéke növekszik, 

vagy a kivonandó értéke csökken kijelenthető, hogy minél több az üzemi 

tevékenység eredménye vélhetően annál többnek kell lennie az árbevételnek is. Az 

árbevétel nagyságából következően valószínűsíthető, hogy a személyi jellegű 

ráfordításokra is sikerül fedezetet biztosítani. 

Y0 futtatások irányai: Az üzemi tevékenység eredményének az iránya az Y0 

elemzések során is a „minél nagyobb, annál jobb” elv szerint lett meghatározva, 

http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=454&Itemid=183
http://www.penzugysziget.hu/index.php?%20%20option=com_content&view=article&id=454&Itemid=183
http://www.mimi.hu/gazdasag/uzemi_eredmeny.html
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mivel az üzem és a társadalom szempontjából is az tekinthető ideálisnak, ha az 

üzem a lehető legnagyobb eredményt képes elérni. 

Itt kell megemlíteni a tervezett PhD-kutatásom egyik potenciális központi témáját, 

vagyis azt, miként lehet egy n-rétegű irányvektor (demokratikus vélemény-

variánsok) mellett társadalmi egyensúlyról, versenyről és fenntarthatóságról 

beszélni. A kutatás előzményei a matematikai demokrácia fogalmához kötődnek: 

(http://miau.gau.hu/miau/remete/made.html) 

3.2. A céginformációs adatok OLAP-ba szervezése 

Amint az már az adatvagyon kapcsán említésre került, kapcsolatfelvétel történt 

céginformációs adatgazdákkal, jóval a dolgozat elkészítését megelőzően. Ennek 

következtében sikerült beazonosítani olyan adatkezelési problémákat, mint például 

a több értelemben is lyukasnak nevezhető adatbázis, melynek oka a mérlegek és 

eredmény-kimutatások különböző sorainak feltöltöttségéből ered. Mivel nem 

minden vállalkozás vesz például igénybe külső szolgáltatásokat, vagy tegyük fel 

nincs minden vállalkozásnak lekötött tartaléka, stb., ezért az adatbázisokban nincs 

minden adatmező feltöltve. Igaz ez nem jelent megoldhatatlan problémát, mivel 

ebből kiindulva az az adatmező, amelyik nincs értékkel feltöltve 0-ként kezelendő. 

Azonban az üres adatmezők fakadhatnak esetleges emberi mulasztásból, vagy hibás 

adatfeltöltésből, módosításból, stb., emiatt ezen hiányosság pótlása mégsem 

végezhető el automatikusan az előbbi szabály szerint. Ez okból az üres adatmező 0-

kal történő feltöltése esetén ellenőrzésre szorul minden egyes mérlegben és 

eredmény-kimutatásban szereplő összeg illetve különbség annak érdekében, hogy 

biztosak lehessünk az adatbázis konzisztens mivoltában. Felmerülhet a kérdés, hogy 

vajon miért is lenne szükség egy adatbázis 0-s értékekkel történő feltöltésére, 

amikor az szükségtelen időpocsékolásnak tűnik, illetve csak a tárhelyek kapacitását 

kötik le feleslegesen. Erre részben már a probléma vázolása során megkaptuk a 

választ, mely szerint e nélkül az adatgazda egész egyszerűen nem lehet tisztában 

saját adatbázisának összetételével, illetve nem tudhatja 100 %-os biztonsággal 

garantálni az adatbázis konzisztenciájának hibátlanságát, mert nem ellenőrizhető le 

az egyes összegek vagy különbségek helyessége. Illetve a tapasztalatok azt 

mutatják, hogy az adatgazdák jelenlegi adatbázisa a hiányos adatfeltöltéstől 

eltekintve nincs az ilyen önellenőrző műveletek elvégzésének támogatására 

kondicionálva. A második ok, amiért erre szükség van az az elemzések 

kivitelezhetősége, ugyanis hiánytalanul feltöltött adatbázisok, de legalábbis 

adatmátrixok nélkül nem futtathatók le a különböző elemzések. A szóban forgó 

szolgáltatás pedig egy teljes céginformációs adatbázisra épül. Az előző 

hiányosságok leküzdését, illetve a személyre szabott adatszolgáltatás funkcióját 

hivatott betölteni az OLAP rendszer. 

Az OLAP rendszer megoldásai tehát: 

 az esetleges adatbázis anomáliák feltárásának támogatása, 

 több dimenziós adatnézet megvalósítása, 

 nagy mennyiségű adat egyszeri lekérdezésének lehetővé tétele, 

 személyre szabott lekérdezések összeállításának kivitelezése, 

http://miau.gau.hu/miau/remete/made.html
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 több felhasználó egyidejű lekérdezésének támogatása. 

A dolgozatban bemutatott elemzésekhez használt adatok a Tesztüzemi Rendszer 

adatbázisának az ISZAM-os Gazdasági informatika órák keretében OLAP 

rendszerbe szervezett verziójából származnak, amely rendszer kialakítási 

munkálataiban aktív szerepet vállaltam, illetve amely rendszer mintául szolgál a 

céginformációs adatbázisok OLAP-ba szervezéséhez. A 4-es számú ábra a 

Tesztüzemi Rendszer közhasznú adatbázisából kialakított OLAP rendszer lekérdező 

felületét vizualizálja, mely felületen a következő paraméterezési lehetőségek állnak 

rendelkezésre: 

 Jelenség 

 Terület 

 Év 

 Mértékegység 

 Típus 

 SFH 

 Mg. terület  

 Kvartilis 

 Forma 

 Adatszűrés 

 Oszlopfej 

 Sorfej 

 Függvény 
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4. ábra: A Tesztüzemi Rendszer OLAP felülete 

Forrás: http://miau.gau.hu/myx-free/olap/olap2/2_olap_m.php3 

Lévén, hogy az FADN is pénzügyi és számviteli mutatókat tartalmaz a 

céginformációkhoz hasonlóan, párhuzam vonható a kialakítandó céginformációs 

OLAP és a Tesztüzemi Rendszer OLAP felülete között. Ennek értelmében a 

jelenség paraméter jelenti a mérlegben, valamint az eredmény-kimutatásban 

megtalálható mutatók összességét, illetve azokat az egyéb mutatókat, amelyeket a 

céginformációs adatgazda a vállalkozásokról birtokol. A terület lekérdezési 

paraméter helyére kerülnek azon cégnevek, amelyek megtalálhatók a 

céginformációs adatbázisban, vagyis elméletileg a Magyarországon működő összes 

vállalkozás hivatalos neve. Az év paraméter funkcióját tekintve mindkét felületen 

ugyanazt a szerepet hivatott betölteni, ezáltal éves bontásban válnak egyszerre 

lekérdezhetővé az adatok. A mértékegység az adatok mértékegységét jelentik, 

amelyekben az értékek értendők. A típus a céginformációk esetén jelölheti a 

http://miau.gau.hu/myx-free/olap/olap2/2_olap_m.php3
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TEÁOR számot, amely a gazdasági tevékenység egységes ágazati osztályozási 

rendszerének besorolása szerinti lekérdezhetőséget eredményezi. Az SFH paraméter 

céginformációs szemszögből a vállalkozások létszámának beazonosítására teszi 

alkalmassá a felületet, amely értelmében a hasonló kategóriába tartozó szervezetek 

kérdezhetők le a foglalkoztatottak számát tekintve. A mezőgazdasági terület 

megfeleltethető a céginformációs cég által számolt bonitási indexnek, amely az 

adott vállalkozás hitelezési kockázatát hivatott kifejezni. A kvartilis helyén 

megjeleníthetők azok a kategóriák, amelyek segítenek a vállalkozások méret 

szerinti besorolásában (mikro, kis, közép, nagy). A forma a vállalkozási formákat 

tekintve tenné lehetővé a lekérdezéseket, amely által olyan lekérdezések hajthatók 

végre, amelyek eredményéül például csak a Kft-k, vagy Bt-k, stb. adatai kerülnek 

megjelenítésre. Az adatszűrés egy technikai paraméter, amely a különböző 

ellenőrzések szerint besorolt adatok lekérdezését teszi lehetővé. Ezeken felül 

megtalálható még az oszlop- és a sorfej, melyek használatával a lekérdezett adatok 

táblázatban történő igény szerinti elhelyezését lehet paraméterezni. Végül a 

függvény paraméter segítségével az adatok olyan műveletekkel is lekérdezhetők, 

amellyel egyrészről az adatbázis konzisztenciája ellenőrizhető, mint például a darab 

függvény, illetve különböző számítási metódusok hajthatók végre, mint például a 

szumma, az átlag, vagy a minimum és a maximum függvény. A céginformációs 

adatok OLAP felületének alapkoncepcióját az 5. ábra szemlélteti. 

 

5. ábra: A céginformációs OLAP felület koncepciója 

Forrás: http://miau.gau.hu/myx-free/olap/olap5/2_olap_m.php3 

http://miau.gau.hu/myx-free/olap/olap5/2_olap_m.php3
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3.3. A benchmark alapját képező konkurencia körének meghatározása 

A benchmarkot képező konkurencia körének pontos meghatározása az elemzések 

szempontjából nyer létfontosságú szerepet. A szolgáltatás kialakításakor az 

elsődleges gondolat a nagy mennyiségű működés volt, vagyis a szolgáltatás teljes 

mértékű automatizáltságának megteremtése, azonban a megvalósítás folyamatában 

az alfejezet témáját érintő súlyos akadályok merültek fel. Az automatizált működés 

alapgondolata szerint egy automatizmus betáplálja az adatokat az elemző motorba 

és az rutinszerűen ontja a tanácsadási eredményeket. A kigondolt rendszer tervezési 

munkálatai során merült fel a kérdés, hogy az automatizmus hogyan lesz képes 

eldönteni, hogy mely cégek összehasonlítását érdemes elvégezni és melyekét nem. 

Azokban az ágazatokban, ahol a vállalkozások szerkezete homogénnek tekinthető, 

mint például a mezőgazdaság a benchmark körének meghatározása nem 

eredményez nagyobb problémákat. A mezőgazdasági üzemek gazdasági ágának és a 

méretbeli hasonlóságok (foglalkoztatottak száma, árbevétel) meghatározását 

követően összeállítható a konkurens üzemek köre, amelyre már releváns elemzés 

készíthető. Ez azért igaz a mezőgazdaságra és a homogén szerkezetű ágazatokra, 

mert például a mezőgazdaságban a termelést mindenki egyaránt termőföldeken 

végzi, a termesztési eljárások és a gépfelhasználás is megegyező az ágazatokon 

belül. A probléma a heterogén ágazatok esetében bontakozik ki igazán, amelyet a 

„ne hasonlítsuk össze az almát a körtével” mondás is megfogalmaz. Például az 

informatikai ágazatban – amely tevékenyégét és funkcióit tekintve az idő 

előrehaladtával egyre csak bővül – egy vállalkozás konkurenciájának a köre már 

nem ennyire egyszerűen meghatározható. Hiába áll rendelkezésre a céginformációk 

között a vállalkozás tevékenységi körét meghatározó TEÁOR száma, a vállalkozás 

létszáma, és az éves árbevétele a méretbeli besorolás érdekében, egy 1000 főt 

foglalkoztató informatikai cégnek nem fogja a benchmarkját képezni egy 50 főt 

foglalkoztató szintén informatikai cég. A TEÁOR számok nem határozzák meg 

egyértelműen a vállalkozások fő tevékenységi körét, ráadásul egy vállalkozásnak 

több TEÁOR száma is lehet. Hiába sorolható be egy vállalkozás a létszáma és az 

árbevétele alapján az ismert mikro-, kis-, közép- és nagy vállalkozás kategóriákba, 

ha nem azonosítható be, hogy tevékenységüket tekintve tényleg egymás 

konkurenciájának minősülnek-e. Emellett a dolgozat mottójához visszatérve, hiába 

sorolhatók be a vállalkozások árbevételük alapján azonos kategóriába, ha azt az 

árbevételt az egyik vállalkozás 30 fővel, míg a másik 200 fővel éri el és ugyanez 

igaz a létszám alapján történő kategorizálására is, ha az egyik vállalkozás 

ugyanannyi fővel a másik vállalkozás árbevételének többszörösét képes elérni. Az 

imént leírt problémák nem jelentik egyúttal a feladat megoldhatatlanságát, csak 

további előkészítő munkálatokat igényelnek, és arra kívánják felhívni a figyelmet, 

hogy a helyes tanácsadási folyamat körültekintő és precíz előkészületeket igényel, 

melynek hiányában az adott tanácsok minősége sérül, hiszen gondoljunk csak bele, 

hogy milyen tanácsok születhetnek az „almát a körtével” összehasonlítások 

eredményeiből. Azon vállalkozásoknál, melyek pontosan tudják, kiket tartanak 

konkurensnek, a megfelelő halmaz meghatározása nem hárul az elemzőre. 
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3.4. A hasonlóságelemzés folyamata 

Az anyag és módszertan utolsó alfejezete a 2011-es COCO módszer (http://my-

x.hu/, My-X Free) folyamatát ismerteti. Az alfejezetek sorrendje a 

hasonlóságelemzési modellek építésének, futtatási sorrendjét tükrözi, mely 

értelmében először az elemzések során felhasznált inputok (3.4.1.), majd ezt 

követően a lépcsős függvény (3.4.2.) kerül bemutatásra, amelyet az inputoknak 

megfelelően a rendszer állít elő. Ezután a célfüggvény (3.4.3.) következik, ami a 

választott modulnak megfelelően változik. A célfüggvényt követően az 

optimalizálásról (3.4.4.) esik szó, amely az elemzések végeredményét jelenti. Az 

alfejezet a kontroll nézetek kialakításával (3.4.5.) zárul, amelyek az eredmények 

stabilitását igazolják, vagy éppen cáfolják. 

Az Y-STD elemzések alkalmazási területei: 

 „benchmarking (ár/ vagy bér/teljesítmény-elemzés, üzem-összehasonlítás, 

regionális összevetések) 

 előrejelzések (pl. tőzsdei elemzések monoton (Xi<->Y) fordított arányosság 

mellett) 

 termelési függvények,” (http://miau.gau.hu/myx-free/index_e.php3?x=e01) 

Tehát az Y-STD elemzések során azt vizsgáljuk, hogy a rendelkezésre álló adatok 

tekintetében, melyik az a vállalkozás, amelyik jól, gyengén, vagy az elvárásoknak 

(normának) megfelelően teljesít a tulajdonságait a többiekével összehasonlítva. 

Ezzel szemben: 

„Az Y0-modell feladata egy monoton Y-vektor szimulálása. Amennyiben az Y-

vektoron belül nincsenek eltérések, úgy egy univerzális, más szavakkal: céltalan 

hasonlóságról beszélhetünk.” (http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=e091) 

Az Y0 (anti-diszkriminációs) futtatások lényege tehát, hogy minden objektum 

ugyanazon konstans érték alapján kel versenyre a többivel szemben, amely során az 

az objektum tekinthető jobbnak, amelyik a nagyobb eredményt képes elérni. 

3.4.1. Inputok 

Az elemzésekhez felhasznált inputok a 3.1.2-es alfejezetben ismertetett mutatók 

primer adataiból, az ott megfogalmazásra kerülő hatásirányoknak megfelelően az 

Excel SORSZÁM függvényének segítségével keletkeztek. Az elemzések alapjául 

szolgáló primer adatok az 1-es számú mellékletben találhatók. A releváns 

elemzések elkészítése érdekében a primer adatok standardizálása szükséges, vagyis 

választani kell egy vetítési alapot (pl.: létszám, saját tőke, stb.) a méretfüggőség 

feloldása érdekében. A dolgozat mintapéldájánál ezt nem kellett elvégezni, mivel a 

felhasznált adatok már eredetileg 1 hektár mezőgazdaságilag művelt területre 

vannak levetítve. Habár az elemzések ugyanazon primer adatok alapján készültek, 

az inputokban mégis mutatkoznak eltérések. Mivel a standard futtatásoknál az 

irányok rendre megegyeznek, ezekben az esetekben az Y-attribútum lecserélése 

jelenti az inputokban bekövetkező változást, hiszen vagy az értékesítés nettó 

árbevétele, vagy a személyi jellegű ráfordítások elemzése történik. Az Y0 

futtatásoknál az Y-attribútum a korábbi idézetnek megfelelően egy minden 

http://my-x.hu/
http://my-x.hu/
http://miau.gau.hu/myx-free/index_e.php3?x=e01
http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=e091
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objektumra megegyező konstans érték, ezért itt az inputok a különböző szemléletű 

(üzemi, társadalmi) hatásirányoknak megfelelően változik. Az inputok 

szemléltetésére a személyi jellegű ráfordítások elemzés input táblázata a 2-es számú 

mellékletben található. 

3.4.2. Lépcsős függvény 

Hasonlóságelemzést alkalmazva, a bemenő adatoknak megfelelően a módszer 

létrehoz egy lépcsőkből álló mátrixot, amelyből az objektumok aszerint kapnak 

értéket, hogy az egyes tulajdonságaik rangsorszámai melyik lépcsőértéknek felelnek 

meg. A lépcsős függvény által kiszámolt lépcsőértékek jelentik az elemzések valódi 

eredményét (vö. szakértői rendszer, szimuláció). A két elemzési eljárásnál két 

különböző függvény szerint keletkeznek a lépcsős értékek. A standard elemzések 

lépcsős függvényének kritériuma, hogy egy adott rangsorszámhoz tartozó lépcsőfok 

értéke nem lehet kisebb a nála gyengébb rangsorszámhoz tartozó lépcsőfok 

értékénél. A standard elemzések esetében azok a mutatók tekinthetők zajnak, vagyis 

az elemzés szempontjából irreleváns tulajdonságoknak, amelyeknek a módszertan 

minden lépcsőfok esetében ugyanazt a konstans értéket számolja. Ezzel szemben az 

Y0 futtatások lépcsős függvényének kritériuma szerint egy adott rangsorszámhoz 

tartozó lépcsőfok értékének nagyobbnak kell lennie a nála gyengébb 

rangsorszámhoz tartozó lépcsőfok értékénél. Ezen elemzések esetében azon 

tulajdonságok értelmezendőek zajként, amelyek lépcsős értékei az első lépcsőfoktól 

az utolsóig a lépcsőfokok között egyetlen egységgel csökkennek. A lépcsők 

szemléltetésére a személyi jellegű ráfordítások elemzés lépcsős táblázata a 3-as 

számú mellékletben található. 

3.4.3. Célfüggvény 

A használt elemzések célfüggvénye a tényértékek és a normaértékek közötti pozitív, 

illetve negatív hibák eredőjének minimalizálását hajtja végre. Ennek következtében 

a módszer az elemzésben a legkarakterisztikusabb lépcsőpontokhoz rendel értéket, 

melynek köszönhetően képes magyarázatot találni az egyes objektumok értékeinek 

különbségeire egy-egy kiugró tulajdonság tükrében is. 

3.4.4. Optimalizálás 

Az alkalmazott elemző módszertan esetében a korlátozó feltételek előre 

megprogramozott eljárásnak megfelelően keletkeznek, amelyeket a felhasználónak 

már nem feladata paraméterezni. Vagyis az optimalizálási metódus a választott 

elemzési eljárás függvényében változik, így a felhasználónak csak annyi feladata 

maradt, hogy a céljainak megfelelő elemzési módszert válassza. Ráadásul az 

elemzések esetében a probléma mérete és a futás gyorsasága csak a hardver 

(szerver) által biztosított kapacitásoktól függ. Az automatikus megoldások már 

minden vezérlést át fognak a jövőben vállalni, csak a nyitó mátrix megadása, ill. az 

elvárt eredmények részletességi szintjének kiválasztása lesz a megrendelő feladata. 

Az eredmények megjelenésének szemléltetésére a személyi jellegű ráfordítások 

elemzés eredmény táblázata a 4-es számú mellékletben látható. 
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3.4.5. Kontroll nézetek: inverz elemzések 

A tanácsadási folyamat minőségbiztosítását hivatott szolgálni az inverz elemzések 

futtatása. Az inverz futtatások az attribútumok hatásirányainak megfordításával (a 

problémák tükrözésével) történő elemzéseket jelentik, vagyis amelyik mutatónál a 

„minél nagyobb, annál jobb” elv volt az irányadó, annál az inverz elemzés esetén a 

„minél kisebb, annál jobb” elv fog érvényesülni és fordítva. Az inverz elemzések 

eredményeitől azt várjuk el, hogy a direkt elemzések tükörképei lesznek, amely által 

a direkt elemzések eredményei alátámasztást nyerhetnek. 

„Amennyiben egy inverz irányokra támaszkodó hasonlóságelemzés esetében egy-

egy objektum nem válik a semleges zónát tükrözési tengelyként használva önmaga 

tükörképévé, akkor ott vakfoltról beszélünk. A vakfolt nem jelent mást, minthogy 

adott vállalkozás innovációs potenciálja a többihez képest nem határozható meg 

kellő pontossággal a rendelkezésre álló mutatószámok tükrében. Ez az önminősítő 

eljárás ismét csak a hasonlóságelemzés speciális előnyét jelenti szakértői ad hoc 

súlyozás és pontozás logikájához képest, mely minden esetben megadott volna 

valamilyen pontértéket, mindennemű önkritika nélkül. A vakfoltok zömmel a 

semleges zóna közvetlen környezetében alakulnak ki, így a vakfoltok önmagukban is 

kijelölhetik a semleges zóna szélességét, hiszen ha egy vállalkozásról sem jót, sem 

rosszat nem lehet kijelenteni, akkor ez nem más, mint a vállalkozás átlagos voltának 

tettenérése.” 

(http://miau.gau.hu/miau/154/la154.doc) 

Tehát azokban az esetekben, amikor a direkt és az inverz eredmények előjelszinten 

egymás tükörképei az adandó tanács egy minőségbiztosítási réteggel alátámasztásra 

került, vagyis bízhatunk az adott tanács helytállóságában. Azonban azokban az 

esetekben, amikor a tükörképek nem rajzolódnak ki egyértelműen, nem javasolt 

tanácsot adni, mivel az eredmények fényében az adandó tanács éppannyira 

tekinthető helytállónak, mint annak az ellenkezője. 
  

http://miau.gau.hu/miau/154/la154.doc
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4. Eredmények 

Az eredmények fejezetben a munka során kiszámított részletek bemutatására kerül 

sor. Elsőként a rendelkezésre álló adatvagyonon futtatott elemzések eredményeinek 

ismertetése és értelmezése zajlik a 4.1-es alfejezetben. Az eredmények ismeretében 

a 4.2-es alfejezetben a folyamat automatizálhatóságának bemutatása történik. Végül 

a fejezet a tanácsadási szolgáltatás üzleti szempontú értékelésével (4.3.) zárul. 

4.1. Az eredmények értelmezése 

Az eredmények értelmezései különböző elemzői aspektusokból történik, amelynek 

első szelete a különböző modellek rendszerszintű (4.1.1.) ismertetése. Ezt követően 

az értelmezés egy adott régióra (egy régió=egy üzem/vállalkozás) fókuszál a 4.1.2-

es alfejezetben. Ezután a felhasznált mutatók elemzésekben betöltött szerepük 

értelmezésére (4.1.3.) kerül sor, amelyet az eredményekre ható esetleges torzító 

hatások (4.1.4.) bemutatása követ. Az utolsó két alfejezet az önellenőrző réteg 

eredményeit ismerteti, először az inverz futtatások szintén rendszerszintű 

értelmezésével (4.1.5.), majd a direkt és az inverz elemzések összevetésével 

(4.1.6.), amely az adandó tanácsok helytállóságát hivatott igazolni. 

4.1.1. Modell-szintű értelmezések 

A modell-szintű értelmezések során a futtatott elemzések stabilitásának felmérése, 

vagyis az eredmények rendszerszintű értékelése, a becslés és a tény oszlop 

összegének egymással történő összevetése és a két oszlop közötti korreláció 

vizsgálata történik. 

A munka során 3 elemzés – az értékesítés nettó árbevétele, az értékesítés nettó 

árbevétele/saját tőke és az értékesítés nettó árbevétele/személyi jellegű ráfordítások 

– esetében hibátlan becslés volt tapasztalható, amely az attribútumaik alapján 

egymással összevetett objektumok Y-attribútum értékeinek tökéletes pontossággal 

történő becslését jelenti. A tény és becslés oszlop összegének eltérése az előbb 

említett elemzések közül az első két esetben 0%, míg a harmadik esetben 0,03%-on 

belülre esett. Emellett a két oszlop közötti korreláció vizsgálata mindhárom esetben 

1-et adott eredményül, amely további bizonyítéka a három modell stabilitásának. 

Hibás becslés következett be a megmaradt 3 elemzés – a személyi jellegű 

ráfordítások, az üzemi szempontú üzemideál és a társadalmi szempontú üzemideál – 

esetében, mely hiba alatt az attribútumok alapján történő objektumok közötti 

ellentmondások feltárása értendő. Ezen ellentmondások olyan objektumpárok 

esetében fedezhetők fel, melyekre igaz, hogy rangsorszámaik és az Y-attribútum 

értékük között fordított arány áll fenn. A tény és a becslés oszlop összegének 

eltérése a személyi jellegű ráfordítás elemzésnél 0%, az üzemi szempontú Y0 

elemzésnél 0,25%-on, a társadalmi szempont Y0 elemzésnél pedig 1,2%-on belül 

van, amely értékek megfelelőek a modell stabilitásának kijelentéséhez, illetve 

korrekciójuk 0-ra lehetséges, de érdemben nem hat a modellek további 

értelmezhetőségére. Az Y0 elemzések esetében nem lehet korrelációt számolni a 

konstans Y értékek miatt, viszont a személyi jellegű ráfordítás elemzés korrelációs 

együtthatója 0,97, ami szintén alátámasztja a modell stabilitását. 
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4.1.2. Objektum-szintű értelmezések 

Az objektum-szintű értelmezés egy kiválasztott régióra, Észak-Magyarországra 

történik a személyi jellegű ráfordítás elemzésen keresztül, mely útmutatóul szolgál a 

többi elemzés eredményeinek automatizálást megalapozó, azaz sablon-jellegű 

értelmezéséhez, amelyek megtalálhatók az 5-ös számú melléklet alatt. 

Észak-Magyarország személyi jellegű ráfordítás elemzésének eredményeit a 6. ábra 

szemlélteti, amely eredmények értelmezése statikusan – éves szinten – és 

dinamikusan – 9 évet átfogóan – történik. 

 

6. ábra: Észak-Magyarország személyi jellegű ráfordítások elemzésének eredményei 

Forrás: Saját forrás 

Az ábrán a kék oszlopok jelölik a régió által ténylegesen megvalósított személyi 

jellegű ráfordítások mennyiségét, a piros oszlopok az elemzés által számított, 

régiótól elvárt norma értékeket mutatják, a zöld oszlopok pedig az országos átlagot, 

mint az eddigi szakirodalmi benchmarkot szemléltetik. Amint az látható a 3 

különböző színű oszlop egymáshoz viszonyítva tetszőleges pozíciókat vehet fel. E 

szerint 2001-ben, 2004-ben és 2006-ban a személyi jellegű ráfordítás norma-, tény- 

és átlagértéke azonos szintet ért el. Bizonyos években a norma és a tény azonossága 

mellett az átlagot sikerült (2003), illetve nem sikerült (2005) meghaladni, és 

bizonyos években a tényértékek alul maradtak (2000), vagy éppen ellenkezőleg, 

meghaladták (2002, 2007, 2008) az elvárt norma értékeket, és/vagy az átlagokat. 

Vagyis egyes években többet költöttek személyi jellegű ráfordításokra, egyes 

években pedig kevesebbet, mint az a becslések alapján reálisnak tekinthető. Egyes 

években viszont pontosan annyit sikerült a személyi jellegű ráfordításokra költeni, 

mint amennyi az a normaértékek szerint elvárható. Tehát a vizsgált régió 

(vállalkozás) 2000-ben alulfizette dolgozóit, majd 2002-ben visszakompenzált, ezt 
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követően egyensúlyban volt, s végül 2007-2008-ban jelentősen túl fizette 

munkatársait a többi régióhoz képest. Következésképpen a cég 2009-ben nem 

kellene, hogy bérfejlesztésben gondolkodjon, amit a trendvonalak is 

visszaigazolnak, mivel a tény értékek trendjét az emelkedés jellemzi, míg a norma 

értékek trendje vízszintes. 

A dolgozat mottójára visszautalva a mindennapokban elfogadott eljárás 

valamit a szerint minősíteni, hogy átlagon aluli, vagy éppen átlagon felüli. 

Azonban 2002-ben az átlagtól elmaradva is kijelenthető lett volna az üzemről, 

hogy „túlfizette” munkatársait a többi hasonló cég logikájához képest, tehát jól 

teljesített. Míg ezzel szemben a 2008-as évben a hektáronkénti személyi jellegű 

ráfordítások jócskán meghaladták az országos átlagot, holott az elemzés 

szerint ezen értéknek az országos átlag alatt kellett volna lennie, vagyis a 

többletkiadás pazarlásnak tűnik. 

Korábban említésre került, hogy a módszertan képes felismerni az adatok között 

rejlő matematikai kényszer konzisztenciát, melynek következménye egy 0 hibás 

elemzés (vö. 4.1.1. hibátlan becslés), mint az értékesítés nettó árbevétele elemzés 

esetében. Ennek ellenőrzésére és feloldására készült az értékesítés nettó 

árbevétele/saját tőke és az értékesítés nettó árbevétele/személyi jellegű ráfordítások 

elemzés, melyek szintén 0 hibásra futottak (norma=tény). Ebből következően 

megállapítható, hogy az értékesítés nettó árbevétele elemzés eredménye nem a 

matematikai kényszer konzisztencia következtében lett 0 hibás. A három elemzés 

eredményei egy régió tekintetében az 5. mellékletben találhatók. 

A dolgozat folyamán többször szó esett az Y0 (anti-diszkriminációs) elemzésekről, 

amelyek a különböző szempont (üzemi, társadalmi) szerint elért eredmények 

összehasonlításával értelmezhetők. Tehát amelyik régió/vállalkozás több pontot ér 

el az elemzésben, az tekinthető jobbnak az adott szempontból. Az Y0 elemzések 

eredményei két régió esetén az 5. mellékletben láthatók. 

4.1.3. Attribútum-szintű értelmezések 

Az attribútum-szintű értelmezések bemutatása szintén a személyi jellegű 

ráfordítások elemzésén keresztül történik, mely során arra derül fény, hogy a 

tényleges Y-ok összegéhez viszonyítva mekkora az egyes attribútumok fontossága, 

illetve, hogy mekkora az attribútumokban rejlő erőtér, vagyis az attribútumok 

értékeinek változtatásával az adott régió/üzem hogyan képes az eredményt 

befolyásolni. Az attribútumok fontossága az Y-hoz való %-os hozzájárulásukban 

nyilvánul meg, az eredményt befolyásoló attribútumok pedig a szórás 

kiszámításával érhetők tetten. A számításokat elvégezve az eredmény 

szempontjából a legfontosabb tényezők, az Értékcsökkenési leírás: épületek, 

építmények, a Saját tőke, az Igénybevett szolgáltatások költségei, és az Ingatlanok: 

termőföld lettek. Jelen elemzés esetében 7 attribútum minősült zajnak, az 

Anyagköltség: növényvédőszerek, a Forgóeszközök: mezei leltár, a Gépek, 

berendezések, járművek, a Kötelezettségek: hosszú lejáratú kötelezettségek, a 

Pénzügyi műveletek eredménye, az Üzemi költségek a mezőgazdaságban és az 

Értékesítés nettó árbevétele, tehát ezen mutatók nem játszottak szerepet az 

eredményképzésben. A szórásokat kiszámolva a Saját tőke, az Ingatlanok: 

termőföld és az Egyéb bevételek: agrártámogatások azok az attribútumok, amelyek 
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változtatásával a régió az elemzés szerint legnagyobb mértékben képes befolyásolni 

a személyi jellegű ráfordításait. Az említett számításokat elvégezve ugyanígy 

minden elemzés esetében megállapítható a tényezők fontossága, valamint az Y-

attribútumra gyakorolt erőtere. 

4.1.4. Lépcsőfokok értelmezése 

Az előző alfejezetben vizsgálatra kerültek az egyes attribútumok az eredményre 

történő hatásaik alapján. Ebben az alfejezetben viszont az attribútumok ezen 

hatásainak indokoltsága, helytállósága kerül górcső alá. A lépcsőfokok értelmezése 

alatt olyan kiugró lépcsőfok értékeket, vagy olyan lépcsőfokok közötti távolságokat 

keresünk, amelyek a primer adatok szintjén vizsgálva már nem állják meg a 

helyüket. A személyi jellegű ráfordítások elemzése esetében ilyen értékek az 

Anyagköltség: műtrágyák, a Bruttó beruházás: gépek, berendezések, járművek, az 

Egyéb bevételek: agrártámogatások, az Ingatlanok: termőföld és a Kötelezettségek: 

rövid lejáratú kötelezettségek attribútumoknál figyelhetők meg, melyek a 3-as 

számú melléklet sárgával jelölt cellái alatt láthatók. A lépcsőfokok között 

felfedezhető ilyen távolságok az elemzés célfüggvényéből fakadóan alakulnak ki, 

amely a tényértékek és a normaértékek közötti pozitív, illetve negatív hibák 

eredőjének minimalizálását hajtja végre. Amennyiben a primer adatok nem 

igazolják vissza a lépcsők között felfedezhető távolságokat és ennek megfelelően 

megszüntetjük azokat, vagyis a magasabb lépcsőfok értékét az alatta lévő lépcsőfok 

értékével tesszük egyelővé, változik a lépcsőfokhoz tartozó objektumról alkotott 

értékítélet. Ennek értelmében olyan értékítéletek születhetnek, mint például a 

Közép-dunántúli régió a normának megfelelően kezelte a 2002-es és a 2003-as 

évben a személyi jellegű ráfordításokat, azonban a számításokban felfedezhető 

látszatkorreláció megszűntetését követően arra lehet következtetni, hogy az adott 

években túlfizetések történtek (vö. 4. melléklet). Ezen korrekciós lépések jelenleg 

még kézi vezérléssel készülnek, de mivel szabályszerűek bármikor az automatizmus 

részévé tehetők, hasonlóan a korábban taglalt tény=norma kényszerhez. 

Az előző alfejezetre visszautalva a látszatkorrelációk megszüntetése egyúttal 

hatással lehet az attribútumok eredmény szempontjából értendő fontosságának 

sorrendjére, illetve az attribútumokban rejlő erőterek nagyságára is. 

4.1.5. Inverziók fajtái és értelmezése 

Az inverziók értelmezése alatt az inverz futtatások modell-szintű értelmezésével az 

önellenőrző elemzések stabilitásának igazolása történik. 

A direkt elemzésekkel ellentétben az inverz elemzések közül egy elemzés esetében 

sem volt hibátlan becslés, azaz 0 hibás modell tapasztalható. Ez abból a 

szempontból fontos, hogy a direkt elemzések 0 hibás modelljeinek párjaként az 

inverz elemzések szintén 0 hibás tükörképe lenne az elvárható. Ezzel szemben mind 

a 6 elemzés során hibás becslés következett be. Azonban az inverz esetekben is 

stabilnak tekinthetők a modellek, mivel a tény és a becslés oszlop összegének 

eltérése egy Y0 elemzéstől eltekintve minden esetben 0,25%-on belülre esik, a 

társadalmi szempont üzemideál esetében ez az érték 2,2%-on belül van, amely érték 

még mindig megfelel a modell stabilitásának kijelentéséhez. Az elemzések 
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korrelációs együtthatója a legrosszabb esetben is (értékesítés nettó árbevétele/saját 

tőke) 0,83, ami ismételten alátámasztja a modellek stabilitását. 

4.1.6. Direkt elemzések vs. inverz elemzések 

Az elemzési eredmények módszertani értelmezését követően az adandó tanácsok 

bizonyítottságának egyesével történő ellenőrzése következik, a direkt és az inverz 

eredménypárok összehasonlításával. Azok a tanácsok tekinthetők bizonyítottnak, 

amelyeknél a direkt és az inverz elemzések norma értékei előjelszinten egymás 

tükörképeit eredményezik. Ezen felül még fontos megemlíteni az egyensúlyi 

állapotot, amikor a tény és a norma érték között minimális az eltérés, azonban itt az 

elemzőnek kell eldöntenie, hogy mekkora az a százalékos eltérés a két érték között, 

amelyet még az egyensúlyi állapot kategóriájába sorol. Abban az esetben, ha csak 

azt tekintjük egyensúlyi állapotnak, amikor a két érték közötti százalékos eltérés 

0%, az elemzések révén adott tanácsok bizonyítottsága a 7. ábra szerint alakul. Az 

ábrán látható értékítéletek mutatónkénti összes darabszáma (63 db) a 7 régió, 9 évet 

átfogó elemzésére vezethető vissza. 

 

7. ábra: A 0%-os egyensúlyi állapot melletti bizonyítottság 

Forrás: Saját forrás 

Az ábrán látható, hogy amennyiben az egyensúlyi állapotnak szűk mozgásteret 

engedélyezünk az adandó tanácsok bizonyítottságának aránya meglehetősen 

alacsony. Viszont ha az egyensúlyi állapotot nem kényszerítjük ennyire radikális 

korlátok közé és az egyensúlyi állapotnak például a 10%-on belüli negatív, illetve 

pozitív irányba történő eltérést tekintjük, a bizonyítottság egészen más képet fest 

(lásd. 8. ábra) – értelemszerűen sok, immár legitim módon semleges értékítéletet 

produkálva. 

 

8. ábra: A 10%-os egyensúlyi állapot melletti bizonyítottság 

Forrás: Saját forrás 
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Az egyensúlyi állapot 10%-os pozitív, illetve negatív irányú eltérésének 

engedélyezéséből következően a 6 modell eredményinek felhasználásával adandó 

tanácsok átlagosan 89,5%-ban bizonyítottnak tekinthetők. 

A direkt és az inverz eredménypárok összevetésével továbbá az is megállapítható, 

hogy mely régiók, vagy éppen évek voltak azok, amelyek eredményeit az adatok 

alapján kevésbé sikerült alátámasztani. A 10%-os egyensúly érzékenység mellett 

vizsgált régiók eredményei a 9. ábrán, míg az éves eredmények a 10. ábrán láthatók. 

A régiónkénti értékítéletek összes darabszáma (54 db) a 6 mutató, 9 éves 

elemzéséből következik, míg az évenkénti összes darabszám (42 db) a 7 régió, 6 

mutató szerinti elemzését jelenti. 

 

9. ábra: A régiók eredményeinek bizonyítottsága 

Forrás: Saját forrás 

 

10. ábra: Az éves eredmények bizonyítottsága 

Forrás: Saját forrás 

Amint az az ábrákról leolvasható a régiók esetében a Közép-dunántúli (83%) régió 

eredményeinek alátámasztása sikerült kevésbé, míg éves tekintetben a 2003-as 

(83%) esztendő bizonyult kisebb mértékben igazolhatónak. Természetesen az egyes 

régiók és évek értelmezhetősége nem kell, hogy azonos legyen, hiszen a soha nem 

vizsgálható egyedi hatások térben és időben bármikor nagyobb mértéket is 

ölthetnek. 

A munka során elért összes további eredmény a következő linken érhető el: 

http://miau.gau.hu/miau/159/enterprise_bsc/direkt_vs_inverz.xlsx. 

4.2. Automatikusan keletkező sablonszövegek 

Az alábbi alfejezetben a leírt elemzői folyamat automatizáltsága kerül bemutatásra, 

amelynek kivitelezése következtében maga a tanácsadási folyamat válik 

önműködővé. Az automatikus tanácsadás az eredményekből keletkező 

sablonszövegek támogatásával történik. A sablonszövegek két dimenzió szerint 

http://miau.gau.hu/miau/159/enterprise_bsc/direkt_vs_inverz.xlsx
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jöhetnek létre. Az első, amikor statikus értékelés zajlik, ami annyit jelent, hogy a 

felhasználó az elemzések eredményeiből éves bontásban kap visszajelzést. A 

második dimenzió, a dinamikus értékelésből következő tanácsadás, amikor a 

rendelkezésre álló évek tekintetében a tény és a norma értékek trendjének 

összevetéséből fogalmazódik meg a tanács. A statikus értékelés során először a 

direkt és a tény értékek összevetése történik, mivel ha a direkt elemzés eredménye 

nem nyer alátámasztást az inverz alak által, úgy az értékítélet kinyilvánítása 

letiltásra kerül. Amennyiben a direkt és az inverz eredmények egymás tükörképeit 

alkotják, az automatizmus ellenőrzi adott évre a tény és a norma érték egymáshoz 

képesti viszonyát és annak kiértékeléséből következően a megfelelő sablonszöveget 

meghívva az adatbázisból el is készül az automatikusan generált értékelés, amely a 

személyi jellegű ráfordítások elemzésénél az Észak-magyarországi régió esetében a 

2006-os évre – mivel a 2007-es és a 2008-as év eredménye az inverz elemzésben 

nem nyert igazolást – így néz ki: 

„A vizsgált Észak-magyarországi régió a Személyi jellegű ráfordítások mutató 

tekintetében a 2006-os évben kiegyenlítetten teljesített (vö. tény=norma), vagyis 

a konkurenciához mérten az elvárásoknak megfelelően alakult a személyi 

jellegű ráfordítások kezelése.” 

A dinamikus értékelésből következő tanácsadás során szintén ellenőrzésre kerül a 

direkt és az inverz eredmények összecsengése. Amennyiben az eredmények 

megfelelőek a tény és a norma értékek trendjének meredeksége kerül vizsgáltra, 

amely alapján megfogalmazásra kerül a tanács: 

„Az Észak-magyarországi régióban a Személyi jellegű ráfordítások 

felhasználása a konkurencia összehasonlításában, a 9 év tekintetében, 

meghaladja az elvártakat (vö. tényértékek trendjének meredeksége > 

normaértékek trendjének meredeksége), „túlfizetés” vélelmezhető, ezért nem 

kell bérfejlesztésben gondolkodniuk.” 

4.3. Üzleti szempontú hasznosság elemzés 

Az üzleti szempontú hasznosság elemzése során az kerül megvilágításra, hogy a 

szolgáltatásnak köszönhetően mennyi időt és pénzt spórolhat meg a felhasználó a 

szokásos tanácsadási folyamatokhoz képest. 

A szokásos tanácsadás során felmerülő költségek a következőekből tevődnek össze. 

Először is be kell szerezni a tanácsadás alapját képező adatokat. Amennyiben 

céginformációk kerülnek felhasználásra ezen tanácsadáskor is egy cég mérlege kb. 

2300 Ft-ba kerül, amelyhez ha még az eredmény-kimutatást is szeretnénk használni 

az szintén kb. 2300 Ft-ot jelent (vö. http://www.online-

ceginformacio.com/cegkivonat_megrendelo/, http://beta.cegtalalo.hu/arak). Tehát 

egy cég esetében a mérleg és az eredmény-kimutatás együttes ára 5600 Ft-ra tehető. 

Ha a tanácsadás csak 5 cég adatait érinti, annak ára máris eléri a 28000 Ft-ot. Az 

adatok konszolidálása, ami kb. 2 órát vesz igénybe 1500 Ft-os titkárnői óradíjjal 

számolva plusz 3000 Ft költséget eredményez, így a kiadások összege már 31000 

Ft. Emellé jönnek még a szakértői óradíjak, amelyek a magyar vezetési tanácsadási 

szakma középrétegében 20000 Ft és 40000 Ft között mozoghatnak (vö. 

http://www.itbusiness.hu/hetilap/cimlapon/A_tanacsado_es_a_svindler.html). A 

http://www.online-ceginformacio.com/cegkivonat_megrendelo/
http://www.online-ceginformacio.com/cegkivonat_megrendelo/
http://beta.cegtalalo.hu/arak
http://www.itbusiness.hu/hetilap/cimlapon/A_tanacsado_es_a_svindler.html
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minimális egy órás szakértői óradíjjal számolva a tanácsadás végösszege 51000 Ft-

ot tesz ki, amely időtartamát tekintve 3 órát vett igénybe. Ezzel szemben az előzetes 

tervek szerint mintegy 1800 Ft-ért nyújtott szolgáltatást használva a felhasználó 

nem kényszerül pluszba fizetni az elemzésben szereplő cégek adataiért, mivel 

közvetlenül az elemzések eredményeit kapja kézhez real-time jelleggel, amelyek az 

összes, számára konkurenciát jelentő cég adatai alapján keletkeznek. Tehát a 

szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó közel 50000 Ft-ot és 3 órát megspórolva 

a korábbi eljárásoknál objektívebb módon, matematikai elvekre támaszkodva és 

mindenkor visszaellenőrizhető formában, minőségbiztosított tanácsot kap kézhez. 

Az adatszolgáltató és a tanácsadó szolgáltatás nagymennyiségű működése esetén a 

tervek szerint a céginformációs piac kb. 5%-os részarányának megszerzése került 

célkitűzésre. A célkitűzés függvényében az előzetes kalkulációk szerint a 

szolgáltatás az első évben az InnoHow Kft. számára a céginformációs partnerrel 

történő osztozást követően közel 30 millió forint nettó árbevételt lehet képes 

termelni. A kalkuláció a megtervezett szolgáltatások (egyedi adatlekérdezés, adatsor 

lekérdezés, elemzési eredmények lekérdezése – tanácsadás, és különböző 

szolgáltatási díjcsomagok) és a különböző típusú megrendelési lehetőségek (emelt 

díjas telefonhívás, emelt díjas SMS, online átutalás, stb.) alapján készült, ahol a 

szimpla adatok lekérdezésének maximális ára kb. 1600 Ft-ot, az elemzések 

lekérdezésének maximális ára kb. 1800 Ft-ot, míg a díjcsomagok árának maximuma 

kb. 15500 Ft-ot tesz ki. 
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5. Következtetések és javaslatok 

A jelenleg használatos különböző stratégiai és operatív tervezési módszerekből és a 

vállalkozások külső-belső elemzési eljárásaiból kiindulva, azok szubjektív 

elemeinek feltárást követően, az informatikai támogatottságot kihasználva sikerült 

egy, az eddigieknél objektívebb módon működő tanácsadói szolgáltatáscsomag 

alapjait létrehozni. A szolgáltatásnak köszönhetően a felhasználó/döntéshozó pénzt, 

időt és energiát spórolva kaphat impulzusokat a döntések meghozatalának és a 

vállalkozás racionális vezetésének támogatására. A szolgáltatással kapcsolatos 

továbblépési pont a nagymennyiségű működésre alkalmas rendszer megteremtése, 

tesztelése majd a piacon történő működtetése. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy 

az adatokat birtokló adatgazda mindenkor teljes körűen ismerje adatbázisát, az 

adatbázis rendelkezzen ellenőrző mechanizmusokkal, amelyek az adatok 

konzisztenciájának azonnali ellenőrzését, az esetleges hibák kiszűrését és javítását 

teszik lehetővé, ezáltal biztosítva az automatizált működés lehetőségét. 

Amennyiben az adatgazda eleget tud tenni az előbb említett feltételeknek a részéről 

szükséges befektetés a szolgáltatás megvalósításához 0 Ft-ot tesz ki. 

A dolgozatban bemutatott elemzések a Tesztüzemi Rendszerből származó FADN 

adatokra támaszkodnak, amelyek a magyar mezőgazdasági vállalkozások regionális 

szinten aggregált számviteli adatait jelentik. A Tesztüzemi Rendszerbe évente 

mintegy 2000 mezőgazdasági üzem adatai érkeznek be önkéntesen, amelyek a 

magyar mezőgazdaság helyzetét hivatottak reprezentálni. Az adatok 

reprezentativitásának és a céginformációs adatokkal való egyezésének ellenőrzése 

érdekében kérés érkezett a rendszert üzemeltető Agrárgazdasági Kutató Intézet 

(AKI) felé, hogy bocsásson rendelkezésünkre üzemsoros adatokat, azonban ezt 

adatvédelmi okokra hivatkozva nem tartották megoldhatónak. Pedig amennyiben 

eltérés mutatkozik a két adatbázisban szereplő adatok regionális összegei között, az 

arra enged következtetni, hogy a beérkező 2000 üzem adatai nem reprezentálják 

megfelelően a magyar mezőgazdaságot. Ha viszont az ellenőrzés következtében az 

üzemek adatai között is eltérés tapasztalható, az a két külön helyre lejelentett adatok 

időközbeni „kozmetikázását” engedi vélelmezni, például esetleges kedvezőbb 

adózási feltételek megszerzése érdekében. 
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6. Összefoglalás 

Az elkészült dolgozat, illetve az üzletági megvalósíthatósági tanulmány eredményei 

a következőekben foglalhatók össze: 

Az egyetemi tanulmányaim során (Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc 

szak, Vezetés és szervezés MSc szak) és a piaci partnerekkel együttműködve 

megszerzett tudást ötvözve sikerült egy, a cégvezetők igényeit kiszolgáló 

szolgáltatáscsomagot összeállítani. A szolgáltatáscsomag – meghaladva a 

céginformációs cégek jelenlegi szolgáltatásait – képes a cégek egyéni igényeiknek 

megfelelő azonnali adatszolgáltatásra, illetve képes a korábbi eljárásoknál 

objektívebben, a rendelkezésre álló adatok felhasználásával a cégvezetők számára 

olyan értékeléseket, jelentéseket nyújtani, amelyek támogatják a saját illetve a 

partner- és a konkurens cégekkel kapcsolatos döntések meghozatalát. Az 

értékelések alapját a hasonlóságelemzés biztosítja, amely segítségével a döntéshozó 

innovatív, egyszerűen követhető, univerzális matematikai elveken és tényeken 

alapuló érvekkel képes döntéseit alátámasztani és meghozni. A szolgáltatásnak 

köszönhetően a döntéshozó mentesül az alól a teher alól, hogy a cég jövőjét illető 

kérdésekben folyamatosan és mindenkor csak az emberi intuícióra kényszerüljön 

hagyatkozni, illetve az informatikai támogatottság következtében a sikeres 

cégvezetés, mint a tudás egy bizonyos szelete raktározhatóvá válik. Hiszen csak az 

nevezhető biztos és fenntartható tudásnak, amely mindig minden körülmények 

között megismételhető és nem vész el az emberrel együtt. 

A potenciális ügyfelek igényeinek megfelelően a leírtak több felhasználási forma 

szerint is hasznosulnak. Az adatszolgáltató réteg egy lekérdező felületen keresztül 

(OLAP) biztosítja az ügyfelek számára, hogy saját maguk által testre szabottan 

azonnal hozzájussanak a kívánt céginformációkhoz továbbelemzésre alkalmas 

formában, ezáltal is megspórolva a korábban az adatok összegyűjtésére és 

konszolidálására eddig pazarolt jelentős időt és energiát. Ahhoz azonban, hogy ez a 

szolgáltatás létrejöhessen szükséges egy céginformációt szolgáltató céggel való 

szerződéses partnerkapcsolat. 

Az adatszolgáltatáson túlmenően az elemző réteg az elkészülő jelentésekkel 

támogatja az igénybevevő cégek stratégiai (saját cég-/versenytárs-/partnerelemzés) 

és operatív (cégdiverzifikációs terv) tervezési folyamatait. 

A stratégiai tervezésben a céginformációk (mérleg-, és eredmény-kimutatás adatok) 

elemzésével nyújt segítséget a szolgáltatás. A saját és a lehetséges 

konkurens/partner cégek pénzügyi adatainak együttes elemezése máris láthatóvá 

teszi, hogy a vizsgált cég pénzügyi eredményeiben hol vannak a többiekhez képest 

elmaradások, amelyekből egyértelmű stratégiai célkitűzések fogalmazhatók meg. 

Ezen szolgáltatás esetén a kézhez kapott termék nem más, mint egy az ügyfél 

igényeinek megfelelő terjedelmű, testre szabott cégelemzés, versenytárselemzés 

vagy partnerelemzés dokumentációja, amely tartalmazza az elemzésben szereplő 

összes cég eredményeit és a hozzájuk fűzött elemzői szakvéleményt. 

Az operatív tervezési folyamatok támogatása az ügyfél cégének működését leíró 

saját adatbázis nyújtotta adatok elemzésével történik. A cégen belüli szervezeti 

egységek teljesítménymutatóinak elemzésével a cég számára láthatóvá válik, hogy 

melyik az a szervezeti egység, folyamat, költségfajta, költségviselő, költséghely, 
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stb., amelyik teljesítménye kimagaslik, vagy éppen elmarad a többiekhez képest. 

Ráadásul a szervezeti egységek működési adatainak elemzésével az egységeken 

belüli teljesítménykülönbségek is tetten érhetők. Ezen jelzéseket figyelembe véve a 

cégvezetés a korábbiaknál objektívebb módon tervezheti meg operatív 

intézkedéseit. Jelen esetben a termék a stratégiai tervezést támogató modulhoz 

hasonlóan egy cégdiverzifikációs terv dokumentációja, a cég eredményeit és az 

elemzői szakvéleményt magába foglalva. 

Mind a stratégiai-, mind az operatív tervezést támogató modul létfontosságú eleme 

az elemzési eredmények automatikusan, vagyis számítógép által keletkeztetett 

értelmezései úgynevezett sablonszövegek formájában. Végeredményben a 

szolgáltatásnak köszönhetően egy önjáró tanácsadó robot az elemzési eredményeket 

betáplálva rutinszerűen „ontja” magából az eredményeket, kiváltva az elemző 

munkáját. Így a felhasználó feladatául már csak az eredmények racionalitásának 

ellenőrzése marad. 

Az elemző réteg egy további szelete a nagyüzemi szinten működő szolgáltatás, 

amely a korábban meghatározott célcsoportok igényeinek előzetes felmérései 

alapján készít elemzéseket céginformációkra támaszkodva. Az elemzések 

folyamatosan készülnek a meghatározott mutatók tekintetében és az adatszolgáltató 

réteghez hasonlóan az ügyfél bármikor letöltheti a neki megfelelő eredményeket. A 

szóban forgó szolgáltatás keretében kevésbé érvényesül a tanácsadás profil, itt az 

ügyfél tájékozódási igényeinek kielégítése történik, viszont nem szimplán 

tényközlési jelleggel, hanem elemzésekkel, illetve az elemzések eredményeiből 

szintén automatikusan keletkező 1-2 mondatos sablon szövegekkel alátámasztva. 

Ebben az esetben azonban az ügyfél maga vonja le a következtetéseit az 

eredmények ismeretében. A szolgáltatás ezen ágán viszont az ügyfél többféle 

terméket kaphat kézhez. Az első típusú termékcsoport, amikor az ügyfél adott cég 

lehetséges mutatói és idősorai közül pontszerűen tölt le egyedi elemzési 

eredményeket. A második típusú termékeknél az ügyfél lekérheti egy cég egyetlen 

mutatójának elemzési eredményeit idősoros nézetben a rendelkezésre álló évek 

tekintetében, vagy a cégről rendelkezésre álló összes mutató elemzési eredményeit 

egyetlen évre vonatkozóan. Végül a harmadik terméktípusnál amennyiben kíváncsi 

minden elemzési eredményre egy bizonyos szolgáltatási díjcsomagra előfizetve, egy 

lekérdezéssel hozzájuthat az adott cég összes elérhető mutatójának idősoros 

elemzési eredményeihez. Ehhez a nagyméretű szolgáltatáshoz ismételten csak 

szükség van egy céginformációkat szolgáltató céggel való szerződéses 

megállapodásra. 

Végül az elemzési keretrendszerről fontos elmondani, hogy önellenőrző rétegeket 

tartalmaz, melyek kizárják, hogy olyan részeredmény kerülhessen napvilágra 

rendszerszintű ajánlásként, melyekkel kapcsolatban ellentmondások is feltárásra 

kerültek. Az önellenőrzés bármely értelmezési réteg direkt eredményeit képes 

letiltani, így csak a legvalószínűbb következtetések sablonszövegei jutnak át a 

robotszakértő önkontroll-mechanizmusain. 

A dolgozat illetőleg az üzletági megvalósíthatósági tanulmány befejeztével az 

InnoHow Kft. termékpalettája is bővült a céginformációs szolgáltatás és a vállalati 

tanácsadás témakörökben. A piacra lépés eredményességéről a dolgozat megírását 

követően várhatók beszámolók. 
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8. Definíciós jegyzék 

Attribútum: „olyan tulajdonság, mely elválaszthatatlanul hozzátartozik valamihez, 

vagy valakihez.” (http://idegen-szavak.hu/attrib%C3%BAtum) A dolgozat esetében 

a mérleg- és eredmény-kimutatás adatok írják le a vállalkozásokat. 

Automatizáció: az ember felszabadítása mindaz alól, ami mechanizálható. 

Benchmarking: „A benchmarking nem más, mint egy folyamat, mely során a 

vállalat különböző funkcionális területeinek módszereit, folyamatait és eredményeit 

összevetik egy vagy több más vállalat hasonló jellemzőivel, annak érdekében, hogy 

fény derüljön a racionalitási, valamint minőség- és teljesítménynövelési 

lehetőségekre.” (http://hu.wikipedia.org/wiki/Benchmarking) 

Ceteris paribus: „A caeteris paribus elv (latin; nagyjából: „a többi változatlanul 

hagyásával”) lényege, hogy a komplex, egymással kölcsönhatásban álló viszonyok 

elemzése során csak egyetlen tényező megváltoztatásával elemezzük a 

jelenségeket.” (http://hu.wikipedia.org/wiki/Caeteris_paribus) 

Korreláció: „A matematikában (a statisztikában) a korreláció jelzi két tetszőleges 

érték közötti lineáris kapcsolat nagyságát és irányát (avagy ezek egymáshoz való 

viszonyát).” (http://hu.wikipedia.org/wiki/Korrel%C3%A1ci%C3%B3) 

Konzisztencia: „A konzisztencia egy adatbázisban több adat közötti viszonyra 

utal,ahol egy adatelem előfordulásának tartalma megegyezik a másik azonos 

előfordulás tartalmával, a plauzibilitás pedig egy adatállomány egyetlen adatának 

valóságtartalmát, helyességét vizsgálja.” 

(http://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Konzisztencia) 

Objektivitás: „tárgyilagosság, elfogulatlanság, pártatlanság” 

(http://idegen-szavak.hu/objektivit%C3%A1s) 

Objektum: „Az objektum informatikai értelmezése a valóság mintájára 

tulajdonságokkal és viselkedésekkel felruházott egység,…” 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Objektum) A dolgozat esetében az objektumok a 

gazdasági szervezetek. 

Standardizálás: „Olyan statisztikai módszer, amely heterogén sokaságban vizsgált, 

átlagos színvonal időbeli vagy térbeli eltérését, változását mutatja.” 

(http://www.hotdog.hu) 

Szakértői rendszer: „A szakértő rendszerek (expert system) vagy más néven 

tudásalapú rendszerek olyan programok, melyekbe be van építve bizonyos feladat-

specifikus tudás és azok az analitikus képességek, melyekkel általában a szakértő 

emberek is rendelkeznek.” 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A9rt%C5%91_rendszer) 

Szubjektivitás: „a dolgok a személyes benyomás, lelkiállapot, a bennük keltett 

érzések és gondolatok szűrőjén keresztül való szemlélés.” (http://www.bibliai.com) 
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9. Rövidítések jegyzéke 

AKI: Agrárgazdasági Kutató Intézet 

COCO: Component based Object Comparsion for Objectivity 

FADN: Farm Accountancy Data Network 

ISZAM: Informatikus és szakigazgatási agrármérnök 

OAM: Objektum-attribútum mátrix 

OLAP: Online Analytical Processing 

PEST: P(olitics), E(conomy), S(ociety), T(echnology) 

SWOT: S(trengths), W(eakness), O(pportunitiess), T(hreats) 

TEÁOR: Tevékenységi körök Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 

VezSzerv: Vezetés és szervezés 
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Mellékletek 

1. melléklet 

 
Az elemzések primer adatai 

Forrás: Saját forrás 
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2. melléklet 

 

A személyi jellegű ráfordítások elemzés input táblázata 

Forrás: Saját forrás 
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3. melléklet 

 

A személyi jellegű ráfordítások elemzés lépcsős táblázata 

Forrás: Saját forrás 
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4. melléklet 

 

A személyi jellegű ráfordítások elemzés eredmény táblázata 

Forrás: Saját forrás 
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5. melléklet 

 

Észak-Magyarország értékesítés nettó árbevétele elemzésének eredményei 

Forrás: Saját forrás 

 

Észak-Magyarország értékesítés nettó árbevétele/saját tőke elemzésének eredményei 

Forrás: Saját forrás 
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Észak-Magyarország értékesítés nettó árbevétele/személyi jellegű ráfordítások elemzésének eredményei 

Forrás: Saját forrás 

 

Üzemi szempontú üzemideál elemzés eredményei 

Forrás: Saját forrás 
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Társadalmi szempontú üzemideál elemzés eredményei 

Forrás: Saját forrás 
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MÉRLEG- ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁS ADATOK ALAPJÁN 

HASONLÓSÁGELEMZÉSSEL 

 

MANAGEMENT CONSULTANCY BASED ON BALANCE SHEET AND INCOME 

STATEMENT DATA USING SIMILARITY ANALYSIS 

 

Készítette: Kovács László, GTK, Vezetés és szervezés, MSc, II. évfolyam 

 

Témavezető: Dr. Pitlik László, egyetemi docens, TKI,  

 

A mai gazdasági viszonyok között a pénz központi szerepet játszik. Elsődleges 

funkciója, hogy segítse a gazdasági szereplők eligazodását a gazdasági életben, 

illetve információt szolgáltasson a gazdasági élethez kapcsolódó döntések 

meghozatalához. Annak érdekében, hogy a gazdaság szereplői, vagyis a különböző 

vállalkozások megfelelően eligazodjanak az üzleti életben és racionális döntéseket 

tudjanak hozni, tisztában kell lenniük a saját, és adott esetben a partnereik illetve 

konkurenciáik vagyoni helyzetével, más szóval racionálisan be kell tudniuk sorolni 

adott évi teljesítményüket a többi piaci szereplőhöz képest. A vállalkozásoknak az 

adott évi pénzügyi helyzetét a vállalkozások mérlegei és eredmény-kimutatásai 

szemléltetik, amelyek bárki által beszerezhetők úgynevezett céginformációt 

szolgáltató cégektől, bizonyos díj ellenében. 

Az elsődlegesen elérendő cél egy olyan adatszolgáltató és tanácsadási 

szolgáltatáscsomag létrehozása a céginformációs piacon, amely képes az elemzési 

folyamatokba bevont emberi szubjektumot minimalizálni és egy innovatív 

matematikai módszer segítségével a tanácsadási folyamatokat az eddigieknél 

objektívebb, bizonyíthatóbb és visszaellenőrizhetőbb formába önteni. A 

szolgáltatáscsomag az igénybevevő cégek stratégiai (saját cég-/versenytárs-

/partnerelemzés) és operatív (cégdiverzifikációs terv) tervezési folyamatait hivatott 

támogatni. 

A munka során elért eredményekből következően nem mondható ki mindenkor 

automatikusan, hogy amelyik vállalkozás, kisebb eredményt tud elérni 

versenytársaihoz képest, az egyértelműen rosszabbnak minősíthető. 


