
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


GAZDÁLKODÁS   56. ÉVFOLYAM   1. SZÁM, 2012 58

BEVEZETÉS

Az információ csak néhány évtizede je-
lent meg és vált a vállalati stratégia kiemelt 
tényez jévé, megjelenve ezzel a személyi, 
szervezeti és technikai infrastruktúrafej-
lesztésekben. El bb az amerikai, majd tá-
vol-keleti és nyugat-európai vállalatoknál 
terjedt el, kés bb pedig világszerte. 

Az információ értékként jelenik meg 
világunkban, és hatalmat is jelent egyút-
tal. Minden szervezetben – a kisvállalko-
zásoktól kezdve a multinacionális cége-
kig – els dleges fontosságú az információ 

gyors és pontos kezelése. A nagy mennyi-
ség!, gyorsan és gyakran változó adathal-
mazokkal gazdálkodni kell napjainkban 
azért, hogy a bennük rejl  érték haszonná 
alakuljon át. 

Integrált információs rendszerek 
a mez gazdasági vállalkozásokban

ZÖRÖG ZOLTÁN – CSOMÓS TAMÁS

Kulcsszavak: információ-menedzsment, vállalati információs rendszerek, 

agrárinformatika.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A vizsgált, közel háromszáz mez gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás 
elenyész  arányban (rendszerenként a megkérdezettek 1–8% közötti arányában) 
ismer integrált vállalati információs rendszert. A megkérdezett vállalkozások nem 
használnak bels  információkat integráló rendszert, amelynek segítségével nyomon 
követhetnék a vállalkozás m!ködését, bels  folyamatait. Ennek okaként egyrészt 
megemlíthet , hogy a rendszerek megvásárlása – a pénzügyi helyzetükb l kifolyólag 
– meglehet sen nagy terhet jelent a vállalkozások számára. Részben ez is lehet az oka 
annak, hogy az általunk megkérdezett termel k kevés információval rendelkeznek a 
rendszerek által nyújtott lehet ségekr l, ezáltal tovább gátolva azok bevezetésének 
esélyét, el nyeinek hasznosítását.

Jóllehet egyfajta el relépés tapasztalható a mez gazdasági vállalkozások köré-
ben a különböz  számítástechnikai alkalmazások térinformatikai, távérzékelési 
szolgáltatásaiban, a vezeték nélküli technológiák használatában, viszont ezek úgy-
nevezett szigetszer! megoldásoknak tekintend k, és nem segítik az integrált rend-
szerekhez való közeledést, amelyek lehet séget nyújthatnának egyes ágazati folya-
matok modellezésére.

Célunk felhívni a Þ gyelmet arra az in-
formatika nyújtotta lehet ségre, amelyet 
a küls , illetve bels  információkat tartal-
mazó integrált vállalati információs rend-
szer rejt magában. Napjainkban ugyanis a 
mez gazdasági vállalkozások számára a 
küls  információk integrációja segíti a dön-
tések meghozatalát, amelyeket a rendel-
kezésükre álló nyilvános adatbázi sokból 
szereznek be. Emellett elenyész  arány-
ban ismerik az integrált vállalati informá-
ciós rendszerek nyújtotta lehet ségeket, 
amelyeket egyéb ágazatokban tevékeny-
ked  vállalkozások sikerrel alkalmaznak a 
döntési kockázatok csökkentésére. 

Minden egyes intézményben, minden 
egyes vállalkozásnál tengernyi adat szü-
letik, és az adatok nyilvántartása, feldol-
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gozása, továbbítása, kézben tartása „igen 
sokféle és fölöttébb kiÞ nomult eszközt igé-
nyel” (B gel, 2000). Ennek megfelel en a 
modern szervezetek a számukra legmegfe-
lel bb technológiát használják az adataik 
tárolására. Ezek a szabványos adatmodel-
lek meghatározott struktúrában tárolják 
az adatokat, természetesen elektronikus 
és gyakran integrált formában. 

Az adatkezelésben is fontos a hatékony-
ság. Vajon akkor férnek hozzá az adatok-
hoz, amikor szükséges? Azt az információt 
kapják, ami számukra szükséges? A meg-
szerzett információkat tudják értelmezni 
(Véry, 2005)?

Az információ legfontosabb szerepe az, 
hogy a vezetés, a tervezés és az ellen rzés 
alapjául szolgál. Amikor az adatok feldol-
gozása megtörténik, információ formájá-
ban jut el a vezet  asztalára, kiértékelés-
re kerül, és ezzel támogatja a döntéshoza-
talt. Mindezeket Engler (1990) és Arnold 

– Turley (1996) alapján állapíthatjuk meg, 
akik a vezet i számvitelt jelölik meg infor-
mációforrásként azért, hogy a vezet k az 
er források allokációjához kapcsolódóan 
hozzák meg döntéseiket. Ha tovább gon-
dolkodunk, Atkinson et al. (2007) szerint 
a vezet i számvitel által nyújtott informá-
ciók fontos szerepet játszanak az el rejel-
zési, tervezési folyamatokban. Amellett, 
hogy tényadatokat szolgáltatnak a vállal-
kozás aktuális helyzetér l, szorosan kap-
csolódnak jöv beli célok, tervek elérésé-
nek ellen rzéséhez. Zárda (2009) a veze-
t i számvitel szisztematikus alkalmazását 
helyezi el térbe a mez gazdasági vállalko-
zások körében is. Tanulmányában megál-
lapítja, hogy a vezet i számvitel és a teszt-

üzemi rendszer (FADN) párhuzamos 
alkalmazásával a gazdaságok eredménye-
sebbé, hatékonyabbá válhatnak a verseny-
társakhoz képest. Mindemellett a szolgál-
tatott információknak döntés- és vezetés-
támogató szerepe is van. 

A tudás fogalmának új értelmezése, ösz-
szekapcsolása más fogalmakkal a 90-es 

években kezdett elterjedni a társadalmi és 
az üzleti életben, gondoljunk a tudásalapú 
társadalom, tudásalapú gazdaság, tudás-

menedzsment, tudásbázis fogalmára. 
Az adat, az információ és a tudás 

tehát elválaszthatatlan egymástól! En-
nek megfelel en Wormell (1998) adat-
információ-tudás spektrumról, Sándori 

(2001) pedig adat-információ-tudás lét-
ráról ír. Véleményünk szerint a három 
fogalom – ebben a sorrendben megjele-
nítve – fejti ki hatását akkor, mikor egy 
gazdasági helyzetben a vezet  döntésho-
zatalra kényszerül. Hiszen ehhez olyan 
adatok szükségesek, amelyek értelmez-
het  formában – információként – jelen-

nek meg, majd a már felhalmozott tapasz-
talattal egyesülve tudásként cselekvésre 

ösztönöznek.
A klasszikus közgazdaságtan képvisel i 

(Smith, 1776; Ricardo, 1817) szerint három 
termelési tényez  – munkaer , t ke, ter-
mészeti er források (föld) – különböztet-
het  meg, amelyek mellett napjainkban az 
információ szerepe a társadalmi élet min-
den szektorában növekszik. Egyre nagyobb 
szerepet játszik az oktatásban, a közigaz-
gatásban, a kutatásban és fejlesztésben, a 
szórakoztatásban, és végül, de nem utol-
sósorban, a gazdasági életben, termelés-
ben, mez gazdaságban és szolgáltatások-
ban egyaránt. Raffai (2006) kiemeli az 
információ er forrás jellegét, aminek ér-
telmében az információt a többi er forrás-
hoz hasonlóan kell el állítani, beszerezni, 
felhasználni.

Az információtól elválaszthatatlan, vele 
összefügg  fogalom a döntés. Forrester 

(1961) szerint a döntés nem más, mint az 
információk átalakítása akciókká. Nagy 

(1974) megfogalmazásában a döntés for-
málisan olyan választási folyamat ered-
ményének tekinthet , amely több, de leg-
alább két különböz  cselekvési lehet ség-
re terjed ki. Marosán (2001) is a választási 
lehet séget emeli ki a reális cselekvési vál-
tozatok között.

Zörög – Csomós: Integrált információs rendszerek a vállalkozásokban
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A vállalati adatok, információk rögzíté-
sére használt vállalatirányítási rendszerek 
napjainkban már nemcsak azért mondha-
tók fontos tényez nek, mert segítségük-
kel az adott gazdasági helyzet megoldásá-
hoz szükséges információt rendelkezésre 

bocsátják, hanem azért is, mert használa-
tukkal a döntések kockázatát is csökken-
teni lehet. A vállalatirányítási rendsze-
rek a megfelel  információt biztosítják, a 
megfelel  id pontban, a megfelel  helyen 
(1. ábra).

STRATÉGIAI 
SZINT

Fels vezet i szint

TAKTIKAI SZINT
Középvezet i szint

OPERATÍV SZINT
Végrehajtás, alsószint! vezetés

Stratégiai TERVEZÉS
–  hosszútávú döntések a válla-

lati politikával kapcsolatban,
–  a szervezet jöv beli igé-

nyeinek és er forrásainak a 
megtervezése.

CONTROLLING irányítás
–  Eredmények és tervek ösz-

szehasonlítása, módosítása,
– Feladatok meghatározása

VÉGREHAJTÁS
–  A szervezet adatainak kar-

bantartása,
–  Információk feldolgozása, 

munkafolyamatok informá-
ció val való ellátása

EIS, SIS, DSS (’80-’90)
–  Stratégiai rendszerek
–  Fels vezet i információs 

rendszerek
– Döntéstámogató rendszerek

MIS, OAS (’70-es évek)
–  Vezet i információs rend-

szerek,
–  Kommunikációs és irodaau-

tomatizálási rendszerek

TPS, GDSS (’60-as évek)
–  Vezet i információs rend-

szerek,
–  Kommunikációs és irodaau-

tomatizálási rendszerek

1. ábra

A hagyományos szervezeti struktúra számítógéppel támogatott információsrendszer-

szolgáltatásai a különböz  irányítási szinteken

Forrás: Raffai, 2006, 97. p.

Az integrált információs rendszerek se-
gítenek az információáramlás felgyorsí-

tásában horizontálisan a különböz  szer-
vezeti egységek között, valamint vertiká-
lisan a különböz  vezet i szintek között. 
Használatukkal megszüntethet k a vál-
lalkozásoknál tapasztalható – az infor-
máció átadásának sebességét csökkent  – 
„szoftverszigetek”. Hiszen igen ritkán ta-
pasztalható, hogy két különböz  szoftver 
– például egy raktárkészlet-nyilvántar-
tó és egy könyvel  – egymással közvetlen 
adatkapcsolatban áll az egyszeri adatrög-
zítés által. Az integrált információs rend-
szerek moduláris felépítése lehet vé teszi, 
hogy a rendelkezésre álló modulpalettából 
a vállalkozás kiválassza azokat, amelyek a 
saját bels  folyamatait lefedik. Egy szoft-
ver segítségével rögzítenek tranzakciók-
hoz kapcsolódó adatokat a vállalkozás va-
lamennyi szervezeti egységében. Mivel in-

tegrált rendszerr l van szó, képes lefedni 
tehát a vállalati struktúrát, illetve infor-
mációt szolgáltatni minden felhasználó 
számára.

AZ INTEGRÁLT VÁLLALATI 
INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 

ELTERJEDTSÉGE, ISMERTSÉGE

A vállalati információs rendszerek elter-
jedtségét, ismertségét tekintve a felhasz-
náló vállalkozások száma és aránya is fo-
lyamatosan növekszik. Egyre több vállal-
kozás ismeri fel, hogy a versenyképesség 
fenntartásához naprakész információk-
kal kell rendelkeznie. Ehhez – mint ahogy 
az élet egyre több területén is tapasztalha-
tó – az informatika segítségét kell igénybe 
venni (2. ábra).

Az integrált rendszert használó vállal-
kozások számának növekedése ugyan nem 
robbanásszer!, viszont önmagáért beszél, 
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hogy az ilyen rendszert 2010-ben bevezet  
vállalkozások száma majdnem kétszerese 
a 2009-es évbeli értéknek. 

A vizsgált, közel háromszáz mez gazda-
sági tevékenységet folytató vállalkozás ele-
nyész  arányban (rendszerenként a meg-
kérdezettek 1–8% közötti arányában) ismer 
integrált vállalati információs rendszert. 
A megkérdezett vállalkozások nem hasz-
nálnak bels  információkat integráló rend-
szert, amelynek segítségével nyomon tud-
nák követni a vállalkozás m!ködését, bels  
folyamatait. Ennek okaként egyrészt meg-
említhet , hogy a rendszerek megvásárlá-
sa – a pénzügyi helyzetükb l kifolyólag – 
meglehet sen nagy terhet jelent a vállalko-
zások számára. Részben ez is lehet az oka 
annak, hogy az általunk megkérdezett ter-
mel k kevés információval rendelkeznek 
a rendszerek által nyújtott lehet ségekr l, 
ezáltal tovább gátolva azok bevezetésének 
esélyét, el nyeinek hasznosítását (3. ábra).

Jóllehet egyfajta el relépés tapasztalha-
tó a mez gazdasági vállalkozások körében 

a különböz  számítástechnikai alkalmazá-
sok térinformatikai, távérzékelési szolgál-
tatásaiban, a vezeték nélküli technológiák 
használatában, viszont ezek úgynevezett 
szigetszer! megoldásoknak tekintend k, 
és nem segítik az integrált rendszerekhez 
való közeledést, amelyek lehet séget nyújt-
hatnának egyes ágazati folyamatok model-
lezésére. Hágen (2009) kutatásának ered-
ményeként felhívja a Þ gyelmet arra, hogy 
a vállalkozások hatékony m!ködésének 
fenntartásához elengedhetetlen az új eljá-
rások, módszerek adaptációja, nyitottnak 
kell lenni az új innovatív rendszerek iránt, 
és ezeket meg kell próbálni beépíteni a dön-
téshozatal mechanizmusába. Mindehhez 
nagy segítséget nyújthatnak az integrált 
vállalatirányítási rendszerek, mint aho-
gyan ezt Herdon – Rózsa (2011) is megálla-
pítja. Kihangsúlyozzák, hogy a rendszerek 
keretet nyújtanak az információk gy!jtésé-
hez, feldolgozásához és továbbításához, ki-
szolgálva a termelési, szolgáltatási, irányí-
tási feladatokat.

2. ábra

Integrált rendszert használó vállalkozások és az összes vállalkozás számának összehasonlí-

tása Magyarországon

Forrás: KSH-adatok alapján saját szerkesztés

Zörög – Csomós: Integrált információs rendszerek a vállalkozásokban

Vállalkozások száma



GAZDÁLKODÁS   56. ÉVFOLYAM   1. SZÁM, 2012 62

A mez gazdasági vállalkozások köré-
ben jellemz en azok az információs rend-
szerek terjedtek el, amelyek nem a vállalati 
bels  információkat integrálják, hanem a 
küls ket jelenítik meg egy internetes por-
tál vagy adatbázis formájában (4. ábra). 

Tapasztalat híján a döntéseket a 4. ábrán 
feltüntetett információs portálok segítsé-
gével hozzák meg, nem ismervén a bels  
információkat integráló rendszer által 
nyújtott el nyöket, illetve nem ismerik fel 
annak szükségességét. 
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3. ábra

Az integrált rendszerek ismertsége a mez gazdasági vállalkozások körében

4. ábra

Mez gazdasági információs rendszerek ismertsége a mez gazdasági vállalkozások körében
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Összességében tehát jól látható, hogy 
a hazánkban m!köd  vállalkozásoknak 
egyre nagyobb száma fektet hangsúlyt 
arra, hogy a rendelkezésre álló informá-
ciókat az igényeiknek megfelel  struk-
túrában tartsák nyilván, és a szükséges 
id pontban ezeket egy integrált rendszer 
segítségével elérhet vé tegyék az alkalma-
zottak, vezet k számára. A mez gazdasá-
gi vállalkozások az integrált rendszer által 
nyújtott el nyökr l nem rendelkeznek ta-
pasztalattal, els sorban a küls  informá-
ciók integrációját használják fel a döntések 
meghozatalakor.

A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS 
RENDSZEREK HATÁSA 

A M"KÖDÉSRE ÉS A DÖNTÉSI 
KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSÉRE

Kérd íves felmérés keretében került sor 
információgy!jtésre az integrált vállalat-
irányítási rendszert használó vállalkozá-
sok körében. Ennek eredményeként 181 
kérd ív került kitöltésre, ebb l 155 elekt-
ronikus formában, 26 pedig papíralapú 
kérd íven. A kitöltött kérd ívek 58%-a 
(105 db) teljes kitöltöttség!nek mondha-

tó, a maradék esetében a válaszadó nem 
jutott el az utolsó kérdéscsoport kitöltésé-
ig – ami a teljes kitöltöttséget jelenti –, vi-
szont a válaszai ett l függetlenül rögzítés-
re kerültek. 22 cégnél állapítható meg át-
fedés. A válaszadó, integrált információs 
rendszert használó cégek ágazati besoro-
lását mutatja az 5. ábra.

Jól látható, hogy a mintába els sorban 
kereskedelmi és gyártótevékenységet foly-
tató vállalkozások kerültek. Ezek azok a 
szektorok, ahol a bels  gazdasági, ügyvite-
li folyamatok bonyolultsága, határid k be-
tartásának szükségessége fontos szerepet 
játszik a versenyképesség fenntartásában.

A kérd ívek segítségével, 1–5-ig terje-
d  skálán vizsgáltuk, hogy a válaszadók 
milyen mértékben tartják a vállalkozás 
eredményes m!ködésére befolyásoló ha-
tásúnak az információt, a többi klasszi-
kus értelemben vett er forrással összevet-
ve. Ennek eredményeként megállapítjuk, 
hogy az információ er forrás jellegét 3,7-
es értékkel véleményezték a válaszadók. 
Vagyis az információ a legalacsonyabb 
„érdemjeggyel” áll a többi er forrás mö-
gött: vállalkozói készség (3,7); anyagi, m!-

5. ábra

Integrált rendszert használó vállalkozások ágazati besorolása

Zörög – Csomós: Integrált információs rendszerek a vállalkozásokban
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Chi-Square df Asymp. Sig.

A döntés meghozatalához szükséges információk id ben 

rendelkezésre állnak, csökkentve a bizonytalanságot és ez-

által a döntések kockázatát

21,89 4 0,000

Döntési alternatívák el készítésének ideje jelent sen le-

csökkent, így a döntés hatása (pozitív vagy negatív) is gyor-

sabban érzékelhet 

10,55 4 0,032

Folyamatosan lehet vé teszi a terv-tény adat (bázis- és 

tényid szak adatának) széles kör! összehasonlítását, így az 

esetlegesen nem megfelel  döntés azonnal változtatható

15,78 4 0,003

1. táblázat

Az osztályozás eredményességének vizsgálata

Test Statistics a,b

6. ábra

A vállalatirányítási rendszer döntéskockázat-csökkent  hatása az információ hatékonyság- 

és eredményességnövel  funkciójának tükrében

szaki er forrás (3,8); pénzügyi er forrás 
(4,0); emberi er forrás (4,0). Vagyis azok 
a cégek, ahol a vállalatirányítási rendszer 
használatával hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy az információ rendelkezésre álljon, 
az eredményességre gyakorolt hatását 
nem érzékelik. 

Ezen adatok alapján szükségesnek tart-
juk vizsgálni, hogy az er forrásokról – 
ezen belül is az információ jelent ségér l 
– nyilatkozók milyen véleménnyel van-

nak az integrált rendszerek döntési koc-
kázatcsökkent  szerepér l. Arról, hogy 
van-e különbség az információ fontossá-
gáról adott vélemények alapján képzett vá-
laszadói csoportok döntési kockázatcsök-
kentéssel kapcsolatos válaszai között, az 1. 
táblázat adatai tanúskodnak. 

A Kruskal–Wallis-próba eredménye-
ként mindhárom területen bizonyíthatóak 
a hatások 5% hibaszint alatt, vagyis a vál-
lalati eredményesség biztosításához egy-

a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Információ az er forrásokról, az üzlet állapotáról, környezetr l

Befolyásolja-e az információ eredményességét?

A döntés meghozatalához szükséges információk id ben 
rendelkezésre állnak
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részt fontos az információ megléte, más-
részt a döntési alternatívák kialakítása 
mellett a válaszadók az információszolgál-
tatás folyamatosságát jelölték meg. Ezen 

kívül a 6. ábra alapján megállapítható, 

hogy – miután összefüggés mutatható ki 

az információ hasznosságának megítélé-

se és a vállalatirányítási rendszer dönté-

seket támogató funkciója között – minél 

nagyobb jelent séget tulajdonítanak a 

válaszadók a megszerzett információnak, 

annál pozitívabban nyilatkoznak a vál-

lalatirányítási rendszer döntéskockázat-

csökkent  szerepér l is.
Az információ eredményességre gyako-

rolt hatásának tükrében képzett csopor-

tok egyöntet!en vallják, hogy a vállalat-
irányítási rendszer csökkenti a döntések 
kockázatát. A 6. ábra alapján azok a vá-
laszadók, akik legalább közepes mérték-
ben tartják az információt eredményes-
séget befolyásoló tényez nek, a dönté-
si alternatívák gyorsabb elkészítése okán 
nyilatkoznak úgy, hogy az információs 
rendszer használata nagy vagy közepes 
mértékben járul hozzá a döntési kockázat 
csökkentéséhez. Ezt teszi azáltal, hogy az 
integráltságból adódóan id ben biztosít 
információt, ezáltal folyamatos terv-tény 
adat-összehasonlítást tesz lehet vé, és al-
ternatívákat nyújt egy-egy gazdasági szi-
tuáció megoldására. 
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