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1 Kutatás bemutatása, kitűzött cél 

A vállalati rendszerek irányítása, és nem utolsósorban hatékony működtetése az állandóan 

változó környezeti hatások függvényében csak megfelelő információkezelési módszerekkel 

érhető el. Napjainkban a vállalati környezetben elképesztő mennyiségű – strukturáltalan – adat 

keletkezik, melyet emberek és hálózatba kapcsolt eszközök közösen állítanak elő: ezen adatok 

hatékony feldolgozása a sikeresség kulcsa lehet. 

A fentiek miatt disszertációm témaköre a termelő vállalatok belső információkezelési 

gyakorlatainak feltérképezése, és a kutatás során feltárt és felismert problematikák bemutatása, 

és erre vonatkozó tudományos következtetéseim ismertetése.  

 

1.1 A kutatási téma választásának indokai 

Témaválasztásomban döntő szerepet játszott, hogy az általam vizsgált terület gyakorlati 

szemléletmódot igényel, melyet több éves tanácsadói gyakorlatom alatt sikerült megszereznem.  

Gyakorlati ismereteimen segítettek a létező problémák megfogalmazásában, elméleti 

ismereteim pedig hozzájárultak ezen nehézségekre adandó tudományos válaszok 

megalkotásában. Bízom abban, hogy az ilyenformán megszerzett tudást és értékrendet 

megfelelőképpen tudom használni a dolgozat megírása során. 

Dolgozatomban kiemelt szerepet szánok a kérdéskörben megjelent meghatározó művek 

ismertetésének.  

Témaválasztásom aktualitását bizonyítja, hogy a választott terület folyamatosan és 

dinamikusan fejlődik – illetve sok esetben fejlődésének igénye –, mely csak és kizárólag 

megfelelő információkezelés mellett valósítható meg. Kijelenthető, hogy az állandóan változó 

gazdasági és piaci környezetben egyetlen olyan vállalat sem tud versenyképes maradni, amelyik 

figyelmen kívül hagyja belső adatkezelési mechanizmusainak folyamatos felülvizsgálatát, és 

javítását. 

Az információ kezelésével kapcsolatos problémák a vállalati hierarchia minden szintjén és 

területén jelen vannak. Piaci előnyt az a vállalat képes elérni, amely stratégiai, taktikai és 

operatív szinten is képes csökkenteni a rendszerben rejlő entrópiát. Viszont a bizonytalanság 

csökkentését nem lehet pusztán technikai eszközök beszerzésével befolyásolni. Ehhez egy, az 

eddigiektől eltérő, új típusú erőforrás kezelési stratégia megalkotása szükséges.  

Dolgozatomban egy ilyen erőforrás, illetve információkezelési stratégia megalkotását célzom 

meg. 
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1.2 Kutatási módszertan 

A disszertációt a következők szerint építettem fel: 

A disszertáció bevezető fejezete a vállalati információkezelés szükségességével foglalkozik, 

mely során külön figyelmet fordítottam az egyes szervezetek közötti anyag és 

információáramlási folyamatokra. Ennek a fejezetnek a célja a szakterületének átfogó 

bemutatása a későbbiekben felvázolt problémakör meghatározása végett. A kutatási területet 

nem lehet önmagában, függetlenítve a hozzá kapcsolódó más szakterületektől vizsgálni, ezért 

fontosnak éreztem, hogy feltérképezzem ezeket a területeket is. 

Módszertan: 

A bevezető fejezetben a téma megismerésére származtató módszereket használok, melyek 

megfigyeléseken, megismeréseken alapulnak. Ezen megfigyeléseket összegezem, és 

következtetéseket vonok le. 

A dolgozat következő része az információ definiálásával kapcsolatos fogalmi 

meghatározásokat vizsgálja. Itt történik meg a témához kapcsolódó releváns szakirodalmak 

feltárása. A szakirodalom feldolgozás során törekedtem arra, hogy próbáljak átfogó képet adni 

az egyes definíciók értelmezéséhez. A vizsgálat során tipizálom az információs környezetet, és 

meghatározom a vállalati környezet számára is hasznos értelmezését. 

Módszertan: 

Szakirodalomelemzés során feltárom a releváns kutatási eredményeket, melyeket deduktív 

módszerrel összesítem és rendszerezem.  

A második fejezet foglalkozik a vállalati környezet számára releváns információk 

meghatározhatóságának feltételeivel. Jellemzem az információk jóságának kritériumait, illetve 

foglalkozom azok megismerhetőségének lehetőségeivel. Definiálom az információ 

megismerhetőségének kritériumait és vállalati környezetbe helyezem ezek korlátait. 

Módszertan: 

Logikai következtetések alkalmazásával meghatározom az információ jóságának 

kritériumait. A kritériumokat összegezem, és további logikai következtetéseket vonok le. 

A harmadik fejezetben a vállalati rendszerek azon tulajdonságát vizsgálom, amelyek képesek a 

hiányos információkból adódó működési nehézségek kompenzálására. Megállapítom, hogy a 

nem megfelelő értékű információ pótlására a vállalati rendszerek egyéb erőforrásokat 

transzformálnak át. Feltárom ezeket az erőforrásokat, és kontextusba helyezem a megfelelő 

jóságértékkel bíró információkkal. 
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Módszertan: 

Induktív módszerrel meghatározom a transzformációs lehetőségek és a nem megfelelő 

információk közötti összefüggéseket. 

A negyedik fejezetben rámutatok arra, hogy – jellemzően – a vállalati szereplők nincsenek 

tisztában a központi erőforrásnak tekintett információik értékével. Erre vonatkozóan az előző 

fejezetben említett más erőforrás transzformációk költségeit veszem alapul ezen információk 

értékének meghatározására. 

Módszertan: 

Matematikai módszerrel megalkotom a jóság menedzsment lehetséges modelljét.  

Az ötödik fejezetben ismertetek egy lehetséges információkezelési modellt, melyet egy 

speciális vállalati logisztikai alrendszer keretein belül mutatok be. Ebben a modellben adott 

időpillanatban rendelkezésünkre álló, megfelelő jóságértékkel bíró információkat fuzzy 

halmazok általánosításának tekinthető hierarchikus felépítésű fuzzy szignatúrákkal modellezek. 

Ehhez feltárom a vállatok ezen szintjéhez kapcsolódó jelenlegi adatkezelési megoldásokat, és 

rámutatok arra a területre, aminek a támogatását kiemelten fontosnak tekintem. 

Módszertan: 

Megfigyelések, és személyes mélyinterjúk eredményeinek összegzését követően feltárom a 

speciális vállalati terület problémáit. Ezen eredményeket módszertani leíró matematikai 

nyelvezetbe ültetem, és az elért eredményeket verifikálom. 

A hatodik fejezetben bemutatok egy újszerű adatkezelési modellt, melynek bevezetésével – a 

logisztika területén bizonyos feltételek megléte mellett, kizárólag a vállalati működést leíró 

mikroökonómiai modellek esetében – a logisztikai folyamatbizonytalanság számszerű 

előrejelzése megvalósulhat. 

Módszertan: 

Matematikai módszerekkel felállítok egy olyan újszerű információkezelési modellt, mely 

képes lehet a vállalati folyamatokban rejlő bizonytalanság csökkentésére. 
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2 Új kutatási eredmények összegzése 

A kutatásom eredményeit az alábbi hat tézisben foglalhatom össze: 

 

2.1 1. Tézis  

Összegyűjtöttem és elemeztem az információ fogalmára adott definíciókat. 

Megállapítottam, hogy azok tudományterülettől és egyéni nézőponttól erősen függenek, és 

nincs egységesen elfogadott meghatározás. 

Kutatásaim alapján kijelenthetem, hogy vizsgálataim során nem találtam olyan vállalati 

környezetben is alkalmazható, és gyakorlatban is használható információ definíciót, amely 

különböző szervezeti egységek működési hatékonysága szempontjából került volna 

meghatározásra, ezért megalkottam az információnak, mint vállalati erőforrásnak a definícióját, 

amely így hangzik: 

Vállalati információnak, mint központi erőforrásnak, olyan adatokból és adatstruktúrákból 

származtatott és feldolgozott információt tekintünk, amelyben az adatok és az adatstruktúrák 

valósak és szükségesek, és feldolgozásuk során nem történt torzulás. 

 

2.2 2. Tézis 

Elemeztem, és feltártam az információnak, mint vállalati erőforrásnak az alap szerkezetét. 

Megállapítottam, hogy a valósság és a szükségesség mértéke az információ minőségi 

paramétere. Bevezettem, és definiáltam a „jóság” fogalmát a valósság és a szükségesség 

komplex mértékeként. 

 

Megállapítottam, hogy az információ jóságának értékét az határozza meg, hogy a vállalat 

számára mennyiben szükséges és valós! 

„Szükségesség” alatt a vállalati működés számára nélkülözhetetlen – vagy költségesen más 

erőforrások bevonásával pótolható – információk halmazát értem. 

Számomra az információ szükségessége vállalati környezetben, szükséges és nem 

szükséges 0 és 1 értékek közötti tartományon belül értelmezhető. 

„Valósság” értéke alatt, a valószínűsíthető valósághoz való kapcsolati szorosság mértékét 

értem. 
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A kapcsolati szorosság mértékének megállapítására csak és kizárólag objektív 

eljárásokat fogadok el, azaz az értelmezni kívánt esemény vagy 

o bármikor reprodukálható, 

o a múltban már megtörtént (legalább egyszer) vagy 

o nincs lehetőségem megállapítani az információ objektivitáshoz való viszonyát 

Számomra az információ valóssága vállalati környezetben, valós és nem valós 0 és 1 értékek 

közötti tartományon belül értelmezhető. 

Így a fentiek szerint a jóság értékének meghatározására az alábbi állítást teszem: 

 𝑉𝐼𝑔𝑑𝑛
= 𝐼𝑟 ∙ 𝐼𝑐 (2.1) 

ahol: 

VIgdn = információ jóságának értéke (Value of Information goodness) 

Ir = Információ szükségessége (required) 

Ic = Információ valóssága (c:concrete) 

 

Tehát az információ jóságának értékét vállalati környezetben, adott információ 

szükségességének és valósságának szorzata alatt értem. 

 

2.3 3. Tézis 

Megvizsgáltam, és felállítottam a vállalati szervezet informatikai erőforráshiány kezelő 

mechanizmusát. 

Megállapítottam, hogy a nem megfelelő jóságú információs erőforrások helyett a szervezet 

más, rendelkezésére álló erőforrásokat használ fel feladata ellátása érdekében, részben 

automatikusan. Ezt az erőforrás-helyettesítést erőforrás-transzformációnak neveztem el. 

Bemutattam, hogy erre a transzformációra a logisztikai alrendszer elsődlegesen alkalmas. 

 

2.4 4. Tézis 

A 3. tézisben megfogalmazott erőforrás transzformációt felhasználva meghatároztam az 

információ hiány értékét. Logisztikai rendszerek esetén ez legtöbbször a készlet-növekmény és 

a forgási sebesség csökkenésének költségét jelenti. 
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Modellalkotáshoz vizsgálataimat a készletekre szűkítettem. Ehhez megvizsgáltam a 

készletekhez rendelt költségek felépítését. 

Megállapítottam, hogy a jelenlegi készlettartási költség modellek újra-gondolására van 

szükség, ehhez megalkottam egy olyan készlettartási költség modellt, melyben szerepeltettem 

azokat a szubsztitúciós változókat, melyek alkalmasak információ erőforrás 

transzformációjára. 

Ezalapján összefoglalva a készletezési költség jelenleg: 

𝐾 = 𝐾𝐹 + 𝐾𝑝 

  (4.1) 

ahol: 

K=Készletezési költség 

KF = Készlet fizikai jellegéhez köthető költségek 

Kp = Készlet pénzügyi értéke 

azaz 

𝐾 = ∑ 𝐹𝑢

𝑛

𝑢=1

∙ 𝑐𝑢 ∫
𝑄𝑢(𝑡)

𝑏𝑠𝑢

𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ 𝑃 ∙ 𝑖 ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.2) 

ahol: 

Q = készletek darabszáma 

Fu = tárolást befolyásoló fizikai jellemző fajlagos értéke [m3/köteg; m2/köteg, 

kg/köteg] 

cu = fajlagos fizikai tárolási költség [Ft/m3*év; Ft/m2*év; Ft/kg*év] 

bs = köteg mérete 

tn = tárolási idő [nap]  

KP = Készletek pénzügyi lekötésének költsége 

P = Készlet fajlagos bekerülési költsége (ár) [Ft] 

i = kamatláb (megszerzési költség vagy alternatív felhasználású hozam [%] 

*u= különböző cikkszámú elemek 

a képletet átrendezve az alábbi összefüggést állapítom meg: 
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𝐾 = (𝑃 ∙ 𝑖 + ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.3) 

abban az esetben ha a kamatlábat is folyamatosan változó értéknek tekintem a képlet az alábbiak 

szerint módosul: 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.4) 

Tehát a „jó” információ maximális hozadékát (VImax)a készletezés során az alábbiak szerint 

határozhatom meg: 

𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥
= (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ ∫ 𝑄(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.5) 

A fenti képlet megadja, hogy mennyi az a maximum költség, melyet a „jó” információ 

meglétével meg lehet takarítani. Ez abban az esetben igaz, amennyiben az információ 

meglétével, rendelkezésre állásával a teljes készletezési folyamat megtakarítható. Ez tekinthető 

egy bizonyos korlátnak is, ami meghatározza, hogy mennyit szabad az információ 

megszerzésére költeni.  

 

Mivel a logisztikában a készletszintek folyamatosan, napról-napra, óráról-órára is változnak, 

emiatt folyamatosan revideálni kell a meglévő információkat. Így abban az esetben, ha adott 

Q’(t) szint mellett változik az információ minősége, úgy a készlet nagyságának követnie kell 

az információ minőségét Q”(t) szintre, azaz (Q’(t) → Q”(t)). 

 

Feltérképeztem, hogy a gyakorlatban a biztonsági készlet nagyságát az határozza meg, hogy 

 a vállalatok mennyire félnek a hiánytól (számításaimban a kiragadott példa 98%-os 

szolgáltatási színvonalat jelent), és 

 mennyire tudják előre jelezni a jövőt, azaz mekkora a sztochasztikus folyamatok szórása 

(σ)? 

A logisztikai modellek a jövő előrejelzéséhez az eloszlás szórásának várható értékét használják. 

Ezen sztochasztikus modellekben a biztonsági készlet számítása az alábbiak szerint történik: 
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𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡1 (98%) ≅ 2,05 ∙ 𝜎1 ∙ √𝐿𝑇 

  (4.6) 

ahol: 

Qbizt1 (98%) = Biztonsági készletszint nagysága 98%-os szolgáltatási színvonal mellett 

LT = átfutási idő 

σ1 = sztochasztikus folyamat szórása 

Megállapítottam, hogy a jó információ rendelkezésre állásának 

növelésével egy esemény bekövetkezését leíró valószínűségi 

változó sűrűségfüggvénye a jobb oldali ábra szerint változik.  

A fenti megállapításokat továbbgondolva a biztonsági készlet 

nagyságát az átfutási idő és a múltbeli átfutási idők alapján 

meghatározott biztonsági időtartam összessége és a 

készletforgási sebesség szorzata szerint határoztam meg, azaz: 

 

𝐾𝑏𝑖𝑧𝑡 = (𝐿𝑇 + 𝐿𝑇𝑏𝑖𝑧𝑡) ∙ 𝑉𝑘é𝑠𝑧𝑙𝑒𝑡 

  (4.7) 

ahol: 

Kbizt = biztonsági készletszint [db] 

LT = átfutási idő [nap] 

LTbizt = biztonsági átfutási idő [nap] 

Vkészlet = készletforgási sebesség [db/nap] 

Megállapítottam, hogy az információ jóságfokának növekedésével egy adott esemény 

bekövetkezésének előre jelezhetősége növekszik. Ebből az fog következni, hogy az 

eseményhez kapocslódó szórás várható értéke csökken, vagyis: 

𝜎2 < 𝜎1 

  (4.8) 

Az új biztonsági készlet számítása: 

𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡2 (98%) ≅ 2,05 ∙ 𝜎2 ∙ √𝐿𝑇 

  (4.9) 

Vagyis az információellátottságon kívül a többi tényezőt változatlanul hagyva (ceteris paribus) 

Ϭ1 

Ϭ2 

2.05 Ϭ1 

x

2.05 Ϭ2 

f(x)

0  
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𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡2 ≅ 𝑄𝑏𝑖𝑧𝑡1 ∙
𝜎2

𝜎1
 

  (4.10) 

A készletezési költségem a „jó” információ-ellátottsággal csökken: 

𝜎2

𝜎1
< 1 

  (4.11) 

Ennek a ΔQ csökkenésnek a mértéke az alábbiak szerint határozható meg: 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ − ∫ ∆𝑄 ∙
𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 

  (4.12.1) 

mivel a készletérték csökkentés mértékének meghatározása a célom, ezért negatív értéket 

keresek. A képletet tovább bontva az alábbi összefüggést kapom: 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ −∆𝑄 ∙ ∫ 1 ∙ 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

 

  (4.12.2) 

𝐾 = (∫ 𝑃 ∙ 𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1

+ ∑
𝐹𝑢 ∙ 𝑐𝑢

𝑏𝑠𝑢

𝑛

𝑢=1

) ∙ −∆𝑄 ∙ 𝑡 

  (4.12.3) 

A fenti összefüggést figyelembe véve a „jó” információ megszerzésével elérhető százalékos 

csökkenés a következőképpen határoztam meg: 

𝐾𝑐𝑠ö𝑘𝑘𝑒𝑛é𝑠 =
∆𝑄 ∙ 𝑡

𝐾
 

  (4.13) 

 

2.5 5. Tézis 

Speciális logisztikai környezetben, megfelelő jóságértékkel bíró információk felhasználásával, 

fuzzy halmazok általánosításának tekinthető hierarchikus felépítésű fuzzy szignatúrák 

alkalmazásával lehetséges döntéstámogatási modellt alkottam meg. 
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A modellben a fuzzy szignatúra bemeneti értékeit az egyes jellemzőkhöz rendelt tagsági értékek 

adják, melyeket részcsoportonként majd ezen részcsoportokat is megfelelő operátorokkal 

aggregáltam. 

A modellben figyelembe vettem az egyes összetevők feltételezett fontossági súlyát, mely 

súlyokat vállalati partnerekhez eljuttatott kérdőívek alapján határoztam meg. 

A modell felbontási mélysége illetve a súlyok értékei, különböző vállalati preferenciák szerint 

változtatható, vállalathoz igazítható. A szimulációs számításokat a legegyszerűbb súlyozott 

átlagra végeztem, de lehetséges másfajta aggregációs operátorokat is használni, különösképpen 

akkor, ha az egyik összetevő vagy összetevők értékei túlságosan szélsőségesek, melyek 

egyértelmű elutasítást eredményeznek. 

 

A modell matematikai leírását a következőképpen alkottam meg: 

A fuzzy szignatúrában a struktúra (tehát a fagráf) a figyelembe vett vagy vehető jósági 

jellemzők felbontásának mélységétől, és az azok közötti (valós vagy feltételezett) 

kapcsolatoktól függ. Az ezen jellemzőkhöz rendelt számértékek ,,összesítését’’ az egyes 

csomópontokban értelmezett aggregációs operátorokkal végeztem el. Az h: [0;1]n   [0;1] 

aggregációs operátor matematikai szempontból az a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

1) Peremfeltételek: 

h(0,…,0) = 0 és h(1,…,1) = 1 

2) Monotonitás: h monoton növő minden változójában: ai; bi [0,1] ha ai < bi (i=1,…,n) 

akkor 

h(a1,a2,…,an)   h(b1,b2,…,bn) 

3) Folytonosság: h folytonos függvény. 

A fenti követelményeket gyakorlati szempontból néha célszerű kiegészíteni a következő két 

feltétellel: 

4) Szimmetrikusság: h szimmetrikus minden változójában, azaz. 

h(a1, a2, …, an) = h(ap(1), ap(2),…,ap(n)) 

ahol p az indexek tetszőleges permutációja. 

5) h idempotens: minden a   [0,1]: 

h(a,a,…,a) = a 

Igazolható, hogy ha egy aggregációs operátor h teljesíti 2) és 5), akkor minden (a1,a2,…,an)   
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[0,1]n: 

min(a1,…,an)   h(a1,…,an)   max(a1,…,an) 

Tehát az értéke mindig a legkisebb és a legnagyobb bemeneti érték közé esik. A leggyakrabban 

használt aggregációs operátorok a fuzzy t-normák, a fuzzy s-normák, a rendezett súlyozott átlag 

(OWA) és súlyozott általános hatványközepek. Modellemben ez utóbbit használtam fel, ezért 

ennek részletesebben adom meg a definícióját és alapvető tulajdonságait. 

Definíció: Legyenek x1,…,xn  és w1,…,wn nem negatív valós számok, melyekre teljesül, hogy 

 ).0(1,0
1

 


ppésww
n

i

ii
 (5.1) 

Ekkor az x1,…,xn értékek w1,…,wn súlyokkal értelmezett p paraméterű általános 

hatványközepe: 
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  (5.2) 

Ennek határértéke  -ben független az alkalmazott súlyoktól, azaz 
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 (5.4) 

Tehát az aggregációs operátor határesetként magában foglalja a max és a min értékeket is. 

 

Összefoglalva, olyan hierarchikus felépítésű Fuzzy szignatúra alapú döntési modellt alkottam 

meg, melyben kérdőíves felmérés alapján határoztam meg a fuvarvállalási döntések összetevőit 

amelyeket aztán az ott kapott eredmények alapján fontossági súlyokkal ruháztam fel, így hoztam 

létre egy olyan validált modellt, mely a fuvarvállalással kapcsolatos humán szakértői döntések 

támogatására szolgál. 

 

2.6 6. Tézis 

Megvizsgáltam a jelenlegi folyamatkezelési eljárásokban rejlő hiányosságokat. Erre válaszul 

megalkottam egy olyan információ-menedzsment modellt, amelynek alkalmazásával – a 

logisztika területén bizonyos feltételek megléte mellett – a logisztikai folyamatbizonytalanság 

számszerű előrejelzése és – időben előre haladva – folyamatos csökkenése megvalósulhat. 
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Megalkottam a modell formális leírását, és konkrét példán keresztül mutattam be annak 

alkalmazhatóságát.  

 

A modell matematikai leírását a következőképpen alkottam meg: 

Az általam megalkotott a (valóságot leíró) modell elvileg akár végtelen sok különböző 

állapotba is kerülhetne, gyakorlati szempontból és a kényelmesebb kezelés miatt célszerű azzal 

az egyszerűsítéssel élni, hogy a teljes folyamat „végigjárása” során csak véges sok állapot 

következhet be (azaz ennyit különböztetek meg). 

Felhasználva C. E. Shannon cikkét (Shannon, 1948) – azon belül is a zajmentes csatorna 

leírására vonatkozó megállapításait (ami a rendszer egyfajta analógiájának tekinthető) – 

modellem formálisan leírható a következő módon: 

A rendszer állapotait jelölöm 𝑆1, 𝑆2, … 𝑆𝑛-nel, ahol n véges. 

Az egyes állapotok bekövetkezési valószínűségeit jelölöm 𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑛-nel, ahol mindegyik 

értékre 0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1 teljesül. 

Az állapotok között értelmezhetők átmeneti valószínűségek. Jelölöm 𝑆𝑖 → 𝑆𝑗   (Si állapotból Sj 

állapotba megyek) bekövetkezések esélyét 𝑝𝑖(𝑗)-vel. 

(Sok konkrét 𝑝𝑖(𝑗) = 0 lesz, hiszen nem mindig tudok átmenni Si-ből Sj-be.)  

A Shannon-féle modellbe helyezkedve, a rendszer kiindulópontja is 

tekinthető úgy, mint egy diszkrét információ forrás, a rendszer 

végpontja(i) pedig speciális nyelők. 

Tehát az átmenet a kiinduló állapot és az első mérföldkő között a 

következő: 

Általában több lehetőségem is van (lásd: jobb oldali ábra), de jó 

esetben 1 valószínűséggel eljutok az 1. mérföldkőbe. 

Ha a projekt nem-teljesülését is valós alternatívának tekintem, akkor a következőt írhatom fel,  

∑ 𝑝𝑖(𝑗) ≤

𝑖∈𝐾,𝑗∈𝐸

1 

  (6.1) 

ahol K-val a kiinduló állapotot (állapothalmazt), E-vel pedig az első mérföldkőhöz tartozó 

állapotok halmazát jelölöm. (A kiinduló állapothalmaz speciálisan csak egy állapotból áll.)  

Értelemszerű módosítással hasonló képlet írható fel a mérföldkövek közötti átmenetekre is, 

szintén 1-nél kisebb egyenlő átlépési valószínűséggel. 

 t elvárt

αA

t0 t1

p=0,49

p=0,2

p=0,2

p=0,69

p=0,1
p=0,3

p=0,2
p=0,49

p=0,3

p=0,01

p=0,01
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Az egyes 𝑆𝑖 → 𝑆𝑗  átmenetek bekövetkezéseinek eltérő valószínűsége akár eltérő vastagságú 

nyilakkal is reprezentálható, de azt is megtehetem, hogy minden átmenetre ráírom a konkrét 

valószínűségeket (lásd előző ábra). 

Megjegyzendő, hogy bár például az első mérföldkő elvileg többféle módon is elérhető (ami 

több különböző állapotot jelent a modellben), ezek közül ténylegesen csak pontosan egy fog 

bekövetkezni, így a többi elérésének valószínűsége (amik eredetileg nem 0-ák voltak) ezen a 

ponton 0-vá válik! (És csak pontosan egy „pásztán” haladok tovább.) 

Így a megvalósuló ághoz tartozó (eredetileg 1-nél kisebb) valószínűség ezen a ponton pontosan 

1 lesz. (Ezzé változtatom.) A továbbiakban ezt a váltást kiegyenlítésnek nevezem! 

Ahogy a folyamat halad, a dokumentáció és ismereteink bővülnek, ezt a kiegyenlítést végig 

alkalmaznom kell, azaz az előre meghatározott valószínűségek – amennyiben voltak ilyenek – 

az előrehaladás során dinamikusan változnak! 

 t elvárt

 t 

 t valós

αA ?
εA

2
1

3

t0 t1

0

 t elvárt  t valós

A

t1

1. mérföldkő

β 2

1

3

εB

 t t0

B

0

 t elvárt  t valós

A

t1

1. mérföldkő

 t t0

εC2

1

3
γC

B

t2

2. mérföldkő

0

 t elvárt  t valós

A

 t t0

C

B

εD
2

1

3δ
D

 t elvárt 0

t1

1. mérföldkő

t2

2. mérföldkő

t3

3. mérföldkő  

A célba érkezéskor (tvalós tengely) már csak egyetlen pásztám lesz aktív, és minden megtörtént 

átmenet ténylegesen 1 valószínűséget hordoz magában. Ezt tekintem a megvalósult 

folyamatnak.  

Összefoglalva, ebben a tézisben megvizsgáltam a jelenlegi folyamatkezelési eljárásokban rejlő 

hiányosságokat. Erre válaszul az eddigi tézisek eredményeit figyelembe véve megalkottam egy 

olyan információ-menedzsment modellt, amelynek alkalmazásával – a logisztika területén 

bizonyos feltételek megléte mellett – a logisztikai folyamatbizonytalanság számszerű 

előrejelzése és – időben előre haladva – folyamatos csökkenése megvalósulhat. Megalkottam a 

modell formális leírását és konkrét példán keresztül mutattam be annak alkalmazhatóságát. A 

tézis jó kiindulópontja lehet egy olyan egységes módszertan megalkotásának, amelyből a 

későbbiekben a mindennapi gyakorlatban használt logisztikai ellenőrzési rendszer fejlődhet ki, 

és helyes alkalmazásával a logisztikai folyamatokban alapvetően meglévő entrópia csökkenése 

elképzelhetővé válik. 
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3 A kutatásból levonható következtetések összegzése 

Alátámasztottam, hogy a vállalati rendszerek irányítása és nem utolsó sorban hatékony 

működtetése az állandóan változó környezeti hatások függvényében csak megfelelő 

információkezelési rendszerekkel érhető el 

Feltérképeztem a termelő vállalatok belső információkezelési gyakorlatait. Igazoltam, hogy 

az információ kezelésével kapcsolatos problémák a vállalati hierarchia minden szintjén és 

területén jelen vannak. Hogy ezt a problémakört feloldjam , egy helyes erőforrás, illetve 

információkezelési stratégia megalkotására koncentráltam. 

Ehhez első körben az információ definiálásával kapcsolatos fogalmi meghatározásokat 

vizsgáltam. Megállapítottam, hogy azok tudományterülettől és egyéni nézőponttól erősen 

függenek, és nincs egységesen elfogadott információ meghatározás, így megalkottam az 

információnak, mint vállalati erőforrásnak a definícióját. 

Megállapítottam, hogy a valósság és a szükségesség mértéke az információ minőségi 

paramétere. Bevezettem és definiáltam a „jóság” fogalmát a valósság és a szükségesség 

komplex mértékeként. 

Speciális logisztikai környezetben jelen lévő tárgyilagos információkat jóságértékkel ruháztam 

fel, ezen értékek alapján vizsgáltam az adott időpillanatban rendelkezésünkre álló, megfelelő 

jóságértékkel bíró információk modellezhetőségét, fuzzy halmazok általánosításának 

tekinthető hierarchikus felépítésű fuzzy szignatúrákon keresztül. Szigorúan ebben a 

környezetben felállítottam a „jóság” matematikai definícióját. 

Megvizsgáltam és felállítottam a vállalati szervezet informatikai erőforráshiány kezelő 

mechanizmusát. Megállapítottam, hogy a nem megfelelő jóságú információs erőforrások 

helyett a szervezet más, rendelkezésére álló erőforrásokat használ fel feladata ellátása 

érdekében, részben automatikusan. Ezt az erőforrás-helyettesítést erőforrás-

transzformációnak neveztem el. 

Továbbá megalkottam az információ jóság-menedzsment lehetséges modelljét.  
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