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Tömörítvény 

Kutatásaim tárgya üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának értelmezése, azok mérési 

és értékelési kérdéseinek vizsgálata. Olyan kvantitatív módszereket dolgoztam ki, amelyek a 

megbízhatóság alapú értékelés koncepciójából kiindulva nyújtanak új, alternatív eszközöket a 

„puha” tényezıktıl függı jellemzık és folyamatok menedzselésére. A mutatószámokkal mért 

karakterisztikák és attribútumok értékélésére a fuzzy halmazok elméletétének 

felhasználásával, valamint a logisztikus függvény és annak alkalmas approximációinak 

alkalmazásával bevezettem a logisztikus és kvázi logisztikus értékelés módszereit, amelyek 

lehetıvé teszik, hogy az értékelés eredményei összhangban legyenek az értékelı entitás által 

az üzleti folyamatokhoz társított, észlelt jósággal, megbízhatósággal. Ezáltal egyúttal a 

megbízhatóság, mint fuzzy fogalom üzleti folyamatokra történı értelmezését adom meg. Az 

alkalmazott értékelı függvények hasznosságfüggvényekként történı értelmezésével a mért 

mutatószámértékek üzleti hasznossága kifejezhetı, így lehetıség nyílik e hasznosságok 

szervezeti szintő aggregálására. A kidolgozott módszerek vállalati alkalmazásaival 

kapcsolatban szerzett pozitív tapasztalatok alátámasztják e módszerek gyakorlati 

felhasználhatóságát. 

Mivel a legtöbb megbízhatósági, minıségi és jósági mutató – a kapcsolódó üzleti folyamat 

életciklusának megfelelıen – idıben változik, ezért külön témaként foglalkoztam aggregált 

megbízhatósági és minıségi mutatók idıbeli változásának modellezésével új folyamatok 

bevezetése során. Az aggregált megközelítéssel lehetıvé válik a vizsgált mutatók változását 

(javulását) a vállalkozás szervezetének az adott folyamatra vonatkozó olyan tanulási 

görbéjeként értelmezni, amelyet a rendelkezésre álló technológia és a vállalkozás tágabb 

értelemben vett termelési kultúrája határoz meg. A lineárisra visszavezetett, leszőkített 

logisztikus regressziós és ����� modellek segítségével a technológia és a vállalati kultúra 

determináló szerepe számszerősíthetı, s ennek segítségével a felfutási (tanulási) görbék 

kvantitatív összehasonlítása megvalósítható. A kapcsolódó esettanulmányokban ismertetett 

valós vállalati alkalmazások pozitív eredményei a modellek és módszerek gyakorlati 

felhasználhatóságát igazolják. 
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Summary 

Investigation of how to interpret, measure and evaluate reliability and goodness of business 

processes is the subjects of my research activities. I have developed quantitative methods 

which rely upon the concept of reliability based evaluation, and provide new, alternative tools 

to manage attributes and processes that are impacted by “soft” factors. For evaluation of 

index-based measurements of characteristics and attributes, I have applied the fuzzy sets 

theory, the logistic function and its adequate approximants, and have introduced the logistic 

and quasi logistic evaluations that render it possible to match the evaluation results with the 

perceptions of the evaluator entity on reliability and goodness of business processes. By this 

means, I have given an interpretation of business processes reliability as a fuzzy concept. 

Interpreting the introduced evaluator functions as utility functions allows us to express the 

business utility of measured indices as well as these utilities can be aggregated at 

organizational level. The positive experiences with practical applications of the elaborated 

methods at companies have proven the usability of these methods. 

As most of the quality, reliability and goodness indices of business processes change by the 

time according to the lifecycle of the business processes, I have separately studied how the 

aggregate reliability and quality indices change over the time during the introduction phase of 

new processes. The aggregate approach allows us to interpret the changes of the investigated 

indices as a learning curve of the company’s organization on the process being introduced. In 

this interpretation, the learning curve is determined by the technology at company’s disposal, 

and the company’s operational culture taken in a broad sense. With help of the restricted 

linear logistic regression and the ����� models, the determining role of technology and 

company culture can be quantified, and learning curves can be compared on quantitative 

basis. The positive results from real applications at companies, discussed in the cases studies, 

prove the practical usability of the developed methods and models. 
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1. Bevezetés 

Vállalkozások versenyképes mőködésének egyik kulcsfeltétele a mőködésükhöz kapcsolódó 

folyamatok megértése, azok ismerete. Napjaink üzleti világának alapvetı elvárása a mőködési 

folyamatok hatékonyságának maximalizálása, a veszteségek folyamatos és tudatos 

csökkentése. Egy vállalkozás erıforrásaitól azt várjuk, hogy a lehetı legnagyobb 

hatékonysággal szolgálják az üzleti célokat, azaz értékteremtı képességük maximális 

kiaknázásával járuljanak hozzá a vállalkozás kibocsátásához. 

A vállalkozások erıforrásai a folyamataik „motorjai”, ezért ezek jóságának, 

megbízhatóságának javításával a folyamatok jósága, megbízhatósága is javítható. 

Ugyanakkor, egy vállalkozás gyártási és szolgáltatási folyamatain túl – amelyek jósága, 

megbízhatósága általában jól mérhetı – figyelembe kell vennünk a gyártási és szolgáltatási 

tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó, de a vállalkozás egészének mőködését 

befolyásoló, kiegészítı és támogató tevékenységekhez kötıdı folyamatokat is. Az alap-, 

valamint ezen kiegészítı és támogató folyamatok együttesén keresztül valósul meg a 

vállalkozások üzleti tevékenysége, így e folyamatok összességét – mint győjtıfogalmat – 

üzleti folyamatoknak tekinthetjük.  

Az alapfolyamatok jósági jellemzıi, mint például a gyártott darabok fizikai paraméterei, vagy 

a termékek minısége, a matematika, a fizika, a kémia és a mőszaki tudományok módszereivel 

általában jól számszerősíthetık. Ezzel szemben jóval nehezebben ragadható meg az olyan 

folyamatok és jellemzık jósága, megbízhatósága, mint a humán teljesítmények, a 

munkatársak kiválasztása, a beszállítói teljesítmények, a vevık elégedettsége, vagy a 

vállalkozás intellektuális tıkéjének szintje. E példák jól mutatják az üzleti tudományok azon 

problémáját, hogy az általuk alkalmazott fogalmak sok esetben gyengén definiáltak, nem 

egzaktak, ugyanakkor az üzleti folyamatok nehezen, de mégiscsak számszerősíthetı „puha” 

tényezıit kezelni, menedzselni kell a vállalkozások mőködése során. Ehhez a problémakörhöz 

hasonlóan, napjaink ipari termékeihez is számos olyan attribútum, jellemzı kötıdik, amelyek 

a mőszaki tudományok és a matematika klasszikusnak mondható eszközeivel nehezen 

ragadhatók meg, ugyanakkor ma már alapvetı vevıi választási kritériumnak számítanak. 

Ilyen például: egy gépkocsi formájának szépsége, egy mikrohullámú sütı kezelıszerveinek 

alakja és színe, vagy egy TV készülékhez tartozó garanciális szolgáltatások kényelmi 

színvonala. 
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Vizsgálataim középpontjában e nehezen számszerősíthetı, „puha” tényezıktıl függı 

jellemzık és üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának értelmezési, mérési és 

értékelési kérdései állnak. Abból indulok ki, hogy e jellemzıkhöz és folyamatokhoz mindig 

társíthatók olyan mesterséges mutatószámok, amelyek segítségével azok jósága, 

megbízhatósága mérhetı és számszerősíthetı. Egyrészt azt vizsgálom, hogy az így nyert 

számértékek mennyire adnak valós képet, mennyire vannak összhangban a vállalkozás 

szervezetének észleléseivel, továbbá milyen okokra vezethetık vissza az eltérések. Másrészt 

olyan kvantitatív módszerek elméletét és azok gyakorlati alkalmazását mutatom be, amelyek 

lehetıvé teszik a mutatószámokkal mért jellemzık és folyamatok megbízhatóságának, 

jóságának adekvát kifejezését. Mindezek tükrében dolgozatom a következı felépítést követi. 

A 2. fejezetben áttekintem a megbízhatóság-elmélet klasszikus megbízhatóság 

meghatározásait, valamint a megbízhatóság, mint fuzzy fogalom alkalmazásának 

alapkérdéseit a mőszaki megbízhatóság-elméletben. Ezt követıen üzleti folyamatok 

megbízhatóságának értelmezését tárgyalom, rámutatva arra, hogy üzleti folyamatok 

karakterisztikáinak és attribútumainak mutatószámok segítségével történı mérési módszerei 

általában olyan jellemzıkkel bírnak, amelyek alapján a módszerek jósága, megbízhatósága, 

az eredmények interpretálhatósága és az ezeken alapuló menedzsment döntések 

konzisztenciája megkérdıjelezhetı. E gondolat folytatásaként vezetem be a megbízhatóság 

alapú értékelés koncepcióját, melynek lényege a folyamatok jóságának, megbízhatóságának 

olyan, a mért mutatószámokra épülı értékelése, amely lehetıvé teszi, hogy az értékelés 

eredményei összhangban legyenek az értékelı entitás által az üzleti folyamatokhoz társított, 

észlelt jósággal, megbízhatósággal. Rámutatok arra, hogy a „puha” tényezıktıl függı üzleti 

folyamatok megbízhatóságának, jóságának tradicionális, éles halmazokra épülı értékelése 

nem harmonizál az üzleti élet racionalitásával, s a fuzzy halmazok elméletének 

alkalmazásával bevezetem a megbízható, jó üzleti folyamatok fuzzy halmazként történı 

értelmezését. E fuzzy halmazokat meghatározó tagsági függvényeket olyan értékelı 

függvényeknek tekintem, amelyek lehetıvé teszik egy mutatószám mért értékeinek 

leképezését a mérési skáláról a [0,1] értékelési skálára. Ezt követıen az úgynevezett 

logisztikus értékelés üzleti életben történı alkalmazhatóságát vizsgálom, majd a logisztikus és 

az azt közelítı ����� függvények konstrukcióit és jellemzıit, valamint a logisztikus és kvázi 

logisztikus értékelés elméleti alapjait adom meg. Rávilágítok arra, hogy e függvényekkel – 

mint értékelı függvényekkel – üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának 

megbízhatóság alapú értékelése valósítható meg. 
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Dolgozatom 3. fejezete a 2. fejezetben összegzett elméleti kutatási eredmények lehetséges 

alkalmazásait tárgyalja. Bemutatom a logisztikus és kvázi logisztikus értékelı függvények 

lehetséges kalibrálási módszereit, amelyek segítségével e függvények paraméterei az 

alkalmazásuknak megfelelıen állíthatók be. Ezt követıen a kidolgozott módszerek 

alkalmazását vizsgálom humán teljesítmények, vevıi elégedettség és szervezeti intellektuális 

tıke mutatószám alapú értékelésére. Rámutatok arra, hogy az értékelı függvények 

hasznosságfüggvényekként is értelmezhetık, s alkalmazásukkal a mért mutatószámértékek 

üzleti hasznossága kifejezhetı, továbbá e hasznosságok szervezeti szintő aggregálása is 

megvalósítható. A bemutatott esettanulmányok és azok eredményei alátámasztják, hogy a 

vizsgált értékelı függvényekre épülı értékelési módszerek jobban képesek modellezni az 

értékelı entitásnak a vizsgált folyamat megbízhatóságával, jóságával kapcsolatos észleléseit, 

mint maguk a mutatószámra vonatkozó mérési eredmények. A 3. fejezet egy további példája 

beszállító teljesítmények fuzzy intervallumba eséssel történı értékelési lehetıségét mutatja 

be. 

Munkám elsı három fejezetében üzleti folyamatok mutatószámokkal mérhetı 

megbízhatóságának, jóságának értékelésével kapcsolatos kutatásaim eredményeit tárgyalom 

úgy, hogy hallgatólagosan e mutatók idıbeli állandóságát feltételeztem. A gyakorlatban 

azonban a legtöbb megbízhatósági, minıségi és jósági mutató idıben változik, s e változás a 

vizsgált üzleti folyamat életciklusával függ össze. A 4. fejezetében aggregált megbízhatósági 

és minıségi mutatók termékek és szolgáltatások bevezetése során tapasztalható változásainak 

vizsgálatával kapcsolatos eredményeimet összegzem. Az aggregált megközelítés lehetıvé 

teszi, hogy a vizsgált folyamat változását (javulását) az aggregált mutató segítségével úgy 

tekintsük, mintha azt az adott technológiai és termelési kultúra határozná meg. Ebben az 

értelemben a mutató változása (javulása) a vállalkozás szervezetének az adott folyamatra 

vonatkozó tanulási görbéjét reprezentálja, melyet a rendelkezésre álló technológia és a 

vállalkozás tágabb értelemben vett termelési kultúrája determinál. A bemutatásra kerülı 

modellek elınye az, hogy lehetıvé teszik a technológia és a vállalati kultúra jól ismert 

determináló szerepének számszerősítését és a felfutási (tanulási) görbék kvantitatív 

összehasonlítását. Egy felfutási görbe jellemzı paramétereinek ismeretében a görbét, mint 

elvárást tekinthetjük akkor, amikor azonos technológiai és kulturális feltételek mellett egy 

folyamatot idıben késıbb, vagy térben másutt kívánunk elindítani. A kapcsolódó 

esettanulmányok a módszerek valós vállalati alkalmazásait mutatják be. 
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Dolgozatomban bemutatásra kerülnek a logisztikus és az azt közelítı kvázi logisztikus 

függvények különbözı alkalmazási lehetıségei. Ezen alkalmazásokban más és más 

szerepekben jelennek meg azonos alakú függvények. Az 5. fejezetben e függvényeknek ezt a 

sokoldalúságát, valamint dolgozatom összegzését és további kutatási céljaimat foglalom össze 

röviden. 
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2. Üzleti folyamatok megbízhatósága 

Mi a megbízhatóság? Értelmezı szótárakban a megbízható kifejezésre keresve olyan 

magyarázatokat találhatunk, amelyek a megbízható fogalomhoz a pontos, helyes, állandó, 

szabályszerő, biztos, illetve ezekhez hasonló tulajdonságokat kötik. Kutatásaim során 

áttekintettem a megbízhatóság fogalmának tartalmi fejlıdését a fenti, hétköznapi értelemben 

vett értelmezésbıl kiindulva a megbízhatóság-elmélet klasszikusnak mondható 

meghatározásain keresztül a fuzzy elméletet alkalmazó mőszaki megbízhatóság 

értelmezésével bezárólag. A következı alfejezetekben röviden összefoglalom a hagyományos 

megbízhatóság-elmélet és a fuzzy alapú mőszaki megbízhatóság-elmélet megközelítéseit, 

majd bemutatom a megbízhatóság üzleti folyamatokra történı értelmezésének egy lehetséges 

módját. 

2.1. A megbízhatóság-elmélet klasszikus megbízhatóság meghatározásai 

A megbízhatóság-elmélet hazai és nemzetközi irodalmában a megbízhatóságnak számos 

meghatározása ismert. 

Gnyegyenko et al. (1970) a megbízhatóság fogalmát a minıség fogalmához kötik, úgy 

tekintik, hogy a megbízhatóság a minıség idıbeli alakulása. Egy termék megbízhatósága alatt 

a terméknek azt a képességét értik, hogy az üzemeltetés meghatározott feltételei mellett 

megırzi minıségét.  

Balogh et al. (1980: 277) szerint egy termék megbízhatóságát a hibamentesség, a 

javíthatóság, a tartósság és a tárolhatóság együttesen határozzák meg.  

Gaál és Kovács (2000) könyvében a megbízhatóság következı meghatározása szerepel: "A 

megbízhatóság ma már klasszikusnak tekinthetı meghatározása szerint a megbízhatóság a 

termék, berendezés azon képessége, hogy a megkövetelt funkcióját elvégzi meghatározott 

feltételek között, meghatározott idıtartam alatt."  

Az MSZ IEC 50(191):1992 szabvány a megbízhatóságot olyan általános értelemben vett 

győjtıfogalomként értékeli, amelyet a használhatóság és azt befolyásoló tényezık, azaz a 

hibamentesség, a karbantarthatóság és a karbantartás-ellátás leírására használnak. 

A fenti meghatározásoknak közös vonásuk, hogy egy termék, berendezés vagy rendszer 

mőszaki megbízhatóságára vonatkoznak. 
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2.2. A megbízhatóság, mint fuzzy fogalom a mőszaki megbízhatóság-elméletben 

Kai-Yuan Cai (1996) szerint a tradicionális megbízhatóság-elmélet két feltételezésen alapul: 

egyrészt egy elem vagy rendszer meghibásodásának természete teljesen jellemezhetı a 

valószínőségi mérték segítségével, másrészt egy elemnek vagy rendszernek csak két állapota 

lehetséges, a tökéletesen mőködı és a tökéletesen meghibásodott, és az elem vagy rendszer 

minden idıpillanatban e két állapot valamelyikében van. Kai-Yuan Cai (1996) hangsúlyozza, 

hogy a valószínőségelmélet eszközei akkor alkalmazhatók a megbízhatóság-elméletben, ha a 

meghibásodás kritériuma egyértelmően definiált, ugyanakkor a gyakorlatban sem a 

meghibásodás kritériumának egyértelmősége, sem az elemek és rendszerek bináris mőködési 

állapota nem feltételezhetı univerzálisan. Példaként egy 4 számítógépbıl álló párhuzamosan 

mőködı rendszert hoz, melyben mindegyik számítógép a saját kötegelt processzusait végzi. 

Mit mondhatunk a rendszer mőködési állapotáról, ha az egyik számítógép meghibásodik? 

Nem állíthatjuk sem azt, hogy a rendszer tökéletesen mőködik, sem pedig azt, hogy a 

rendszer a teljes meghibásodás állapotában van. Ez azt sugallja, hogy a rendszer mőködési 

megbízhatóságának jellemzésére a fuzzy elmélet megközelítésének alkalmazása szükséges. E 

gondolatmenet mentén, az 1970-es évektıl kezdıdıen számos olyan kutatási eredmény 

született (pl. Kaufmann, 1975; Ramachandran et al., 1992; Sickert et al, 2005; Verma et al., 

2007), amelyek a mőszaki megbízhatóság fuzzy megközelítésén keresztül adnak kiegészítést 

a hagyományos megbízhatóság-elmélethez. 

2.3. Üzleti folyamatok megbízhatóságának értelmezése 

Dolgozatomban üzleti folyamat alatt olyan győjtıfogalmat értek, amely egy vállalkozás 

tágabb értelemben vett mőködéséhez szükséges vagy azt szolgáló bármely folyamatot 

jelenthet. Így például üzleti folyamatnak tekintem egy vállalat emberi erıforrás kiválasztási 

folyamatát csakúgy, mint azt a folyamatot, amellyel egy szolgáltató vállalkozás a vevıi 

elégedettségét értékeli. Ilyen üzleti folyamatok vizsgálata esetén – amikor a gyártási és 

szolgáltatási folyamatokon túl, a mőködéshez szükséges kiegészítı és támogató 

tevékenységekhez kötıdı folyamatokat is figyelembe vesszük – egy folyamat 

megbízhatósága nehezen ragadható meg. A felmerülı nehézségeknek több forrása 

azonosítható. Ezek közül kutatásaim során elsısorban az üzleti folyamatok 

megbízhatóságának értelmezésével, mérésével és értékelésével foglalkoztam, és a kvantitatív 

tárgyalási mód fontosságát szem elıtt tartva fejlesztettem és alkalmaztam olyan módszereket 

és eljárásokat, amelyek lehetıvé teszik a fenti nehézségek alternatív kezelését. 
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2.3.1. Karakterisztikák és attribútumok mutatószám alapú mérése 

Egy termék megbízhatósági jellemzıinek ismeretében képet kaphatunk a termék elıállítási 

folyamatának megbízhatóságáról, ugyanakkor nehezebb a feladatunk akkor, amikor egy 

szolgáltatási vagy klasszikus értelemben vett nem termelı folyamat megbízhatóságát 

szeretnénk jellemezni. Ezekben az esetekben, amikor a fenti meghatározás értelmében vett 

üzleti folyamatokról beszélünk, a megbízhatóság-elmélet klasszikus meghatározásai nem – 

vagy csak korlátozott mértékben – teszik lehetıvé, hogy egy vizsgált folyamat 

megbízhatóságát jellemezzük. Ilyenkor hajlamosak vagyunk egy folyamat megbízhatósága 

alatt inkább valamiféle jóságot, vagy valamilyen teljesítmény célhoz képest mért elért 

teljesítményt érteni. Ez a gyakorlatban általában azt jelenti, hogy a vizsgált folyamathoz olyan 

mérhetı mutatószámokat rendelünk, amelyekkel a folyamat karakterisztikái vagy attribútumai 

számszerően leírhatók és rajtuk keresztül a folyamat jósága számszerősíthetı, illetve az a 

mért értékek alapján minısíthetı vagy értékelhetı. 

Karakterisztikák és attribútumok mutatószámokkal történı mérése – a mérhetıség iránti 

igénybıl fakadóan – a menedzsment nagyon széles körben alkalmazott módszerei közé 

tartozik. Kutatásaim elsı (H1) hipotézise e mérési módszerekre vonatkozik. 

H1: Üzleti folyamatok karakterisztikáinak vagy attribútumainak mutatószámok segítségével 

történı mérési módszerei általában olyan jellemzıkkel bírnak, illetve olyan feltételezésekkel 

élnek, amelyek alapján a módszerek jósága, megbízhatósága, az eredmények interpretál-

hatósága és az ezeken alapuló menedzsment döntések konzisztenciája megkérdıjelezhetı. 

A mutatószámok mérése esetén legalább az alábbi bizonytalanságokkal kell számolnunk: 

• A mérés szubjektív elemei; 

• A mérırendszer ismételhetıségével és reprodukálhatóságával kapcsolatos problémák; 

• A mért és a vállalat szervezete által érzékelt jóság, megbízhatóság eltérése. 

A mérés szubjektív elemei 

A szóban forgó módszerekben az emberi szubjektum gyakran jelentısen befolyásolhatja a 

mérési eredményeket. Ez egyszerően abból adódik, hogy sok esetben a mérést magát a 

vállalat munkatársai végzik. Gondoljunk például egy jól strukturált szempontrendszerre és 

egy olyan munkakörelemzésre épülı humán teljesítményt mérı módszerre (Vámosi, 2004), 

amelynek célja a munkaköri követelményeknek való megfelelés számszerősítése és kifejezése 

egy elıre meghatározott mérési skálán. Ebben az esetben – összhangban a széleskörő vállalati 
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gyakorlattal – általában minden munkatárs teljesítményét közvetlen felettese méri. A mérést 

végzı személy maximális objektivitásra törekvı szándéka ellenére sem tud teljes mértékben 

elszakadni olyan tényezıktıl, mint például a munkatárshoz kötıdı személyes kapcsolata 

vagy a mérés pillanatnyi körülményei, így ezek, illetve az ezekhez hasonló – elvben a mérés 

tárgyához nem kötendı – tényezıknek jelentıs torzító hatásuk lehet az eredményekre. 

Hasonló torzító hatások tapasztalhatók egy beszállítói teljesítményt mérı rendszer 

alkalmazása során, vagy akkor, amikor egy vevıi elégedettség mérésére szolgáló rendszer 

alkalmazásával kér egy vállalkozás strukturált visszajelzést az ügyfeleitıl a vállalkozás 

szolgáltatási színvonalára vonatkozóan. A fenti példák közös vonása, hogy a mindennapi 

üzleti életben elıforduló folyamatok jóságának mérésérıl szólnak. Vállalati tapasztalataim 

szerint tovább rontja a helyzetet az, hogy a gyakorlatban még a jól kidolgozott, 

mutatószámokra épülı mérési módszerekhez tartozó mérési iránymutatások értelmezése is 

nagyon sokféle lehet annak függvényében, hogy a mérést, majd azt követıen az értékelést 

éppen ki végzi. 

A mérırendszer ismételhetıségével és reprodukálhatóságával kapcsolatos problémák 

Egy mérırendszertıl elvárjuk a mérések ismételhetıségének és reprodukálhatóságának 

képességét. Ismételhetıség alatt a rendszer azon képességét értjük, hogy ugyanazon személy 

által, ugyanazon eszközzel, ugyanazokon az objektumokon végzett ismételt mérések 

objektumonként ugyanazokat a mért értékeket eredményezik. A reprodukálhatóság annak a 

mértéke, hogy ugyanazon objektumokra vonatkozóan a mérésben résztvevı különbözı 

személyek vagy eszközök mennyire képesek ugyanazokat a mért értékeket eredményezni 

(Burdick et al., 2005). Mutatószámok mérésére alkalmazott mérırendszerektıl is jogosan 

elvárható, hogy a mérırendszer, illetve az alkalmazott módszer rendelkezzen e két fontos 

tulajdonsággal. Ugyanakkor, e két tulajdonság megléte voltaképpen erısen függ a fent vázolt 

szubjektív elemektıl. Például, nem biztos az, hogy ha egy adott munkatárs teljesítményét – 

feltételezve a tényleges teljesítmény állandó voltát – közvetlen felettese többször egymás után 

megmérné és értékelné, akkor ugyanazokra az eredményekre jutna. Még kevésbe gondoljuk 

azt – szintén állandó tényleges teljesítményt feltételezve –, hogy más és más mérı-értékelı 

személyek ugyanazon teljesítményt állapítanák meg egy adott munkatárs esetén. 

A mért és a vállalkozás szervezete által érzékelt megbízhatóság, jóság eltérése 

Folyamatok jóságának, megbízhatóságának mutatószámokkal történı kifejezését elıre 

rögzített mérési skálákon általában különösebb aggályok nélkül helyesnek fogadjuk el. Nem 

látunk semmi kivetnivalót abban, hogy például a fent említett egyéni teljesítmények mértékét 
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egy 0-tól 100-ig terjedı pontskálán fejezzük ki. Elbizonytalanodhatunk azonban akkor, ha 

feltesszük a kérdést, hogy egy 90 pontnyi mért humán teljesítménnyel rendelkezı munkatárs 

tényleges teljesítménye valóban kétszer akkora-e, mint egy másik kollégáé, akinek 

teljesítményét a rendszer 45 pontban állapította meg. Bizonytalanságunk forrása az, hogy a 

teljesítményt egy arányskálán (Kindler és Papp, 1977) (vagy más szóval lineáris skálán) 

mérjük, miközben a tényleges, azaz a vállalat szervezete által érzékelt teljesítményt egy ettıl 

eltérı, általában nem-lineáris skála szerint próbáljuk értékelni. Azt is mondhatjuk, hogy 

mérési skálának elfogadjuk a 0-tól 100-ig terjedı arányskálát, de értékelési skálának nem 

feltétlenül. Az üzleti gyakorlatban az üzleti folyamatok karakterisztikáinak és attribútumainak 

mutatószámokkal történı mérése többnyire arányskálán történik, ugyanakkor a mért értékek 

önmagukban nem képesek tükrözni a vizsgált üzleti folyamat jóságának, megbízhatóságának 

a vállalkozás szervezete által észlelt szintjét. 

2.3.2. A mérések eredményeinek értékelése 

A fentiek alapján kutatásaim második (H2) hipotézisét a következık szerint fogalmazom 

meg. 

H2: A vállalkozások gyakorlatában, üzleti folyamatok karakterisztikáinak és attribútumainak 

mérése önmagában nem elegendı, a mérésen túl szükséges olyan, a mért értékeket 

felhasználó értékelési módszerek alkalmazása, amelyek az üzleti folyamatok jóságát, 

megbízhatóságát úgy képesek értékelni, hogy az értékelés eredményei összhangban vannak az 

értékelı entitás által az üzleti folyamatokhoz társított, észlelt jósággal, megbízhatósággal. 

Az ilyen értékelési módszereket a továbbiakban megbízhatóság alapú értékelési 

módszereknek nevezem. Értékelı entitás alatt azt a személyt, vagy szervezetet értem, aki a 

mért értékek alapján az értékelést végzi. Ez – ahogy azt majd az értékelı függvények 

alkalmazását tárgyaló 3. fejezetben bemutatom – lehet például a vállalkozás (vállalat) 

szervezete, vagy a vállalkozás egy vevıje, vagy a vevı szervezetét képviselı emberek 

csoportja. 

Munkám további részében az 1. ábra szerinti sémát alkalmazom. Eszerint egy üzleti folyamat 

jóságát, megbízhatóságát a következı lépésekbıl álló szekvencia alapján értékelem. 

1.) A folyamat jellemzı karakterisztikájának vagy attribútumának kijelölése. Ez 

voltaképpen egy üzleti folyamat valamely jellemzıjének kiválasztását jelenti. Ilyen 

jellemzı például a munkatársak humán teljesítménye. 
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2.) A kiválasztott karakterisztikához vagy attribútumhoz mutatószám hozzárendelése. 

Példaként ilyen az a mesterségesen létrehozott mutató, amelynek segítségével a 

korábbi példában bemutatott munkakörelemzésre épülı teljesítmény méréséi módszer 

alkalmazásával egy munkatárs teljesítményét egyetlen számértékbe sőrítve fejezzük 

ki. 

3.) A meghatározott mutatószám mérése. Ez nem más, mint a mutatószám konkrét 

értékeinek kijelölése a mérési skálán. A fenti, humán teljesítmény mérésére vonatkozó 

példában ez az egyes munkatársakhoz tartozó mutató nagyságának meghatározását 

jelenti a 0-tól 100 pontig terjedı mérıskálán. 

4.)  A mutatószám mért értékeinek megbízhatóság alapú értékelése. A cél az, hogy a 

vállalkozás a mért értékek alapján konzisztens döntéseket tudjon hozni. Ehhez a mért 

értékek minısítése, értékelése szükséges, mégpedig úgy, hogy az értékelés 

eredményei összhangban legyenek a vállalkozás szervezete által az üzleti 

folyamatokhoz társított, észlelt jósággal, megbízhatósággal. Ilyen értékelés például az, 

amikor a mért humán teljesítményt alapul véve egy munkatárs teljesítményét 

megfelelınek vagy nem megfelelınek minısítjük. 

1. ábra: Üzleti folyamatok karakterisztikáinak vagy attribútumainak mérése és megbízhatóság alapú 

értékelése 

 

Üzleti folyamat 
karakterisztikájának vagy 
attribútumának kijelölése 

A kiválasztott 
karakterisztikához vagy 

attribútumhoz mutatószám 
hozzárendelése 

 
A meghatározott 

mutatószám mérése 

A mutatószám mért 
értékeinek megbízhatóság 

alapú értékelése 
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2.4. Üzleti folyamatok fuzzy megbízhatósága 

Tekintsünk egy � mutatószámot, amellyel egy üzleti folyamat valamely attribútumát vagy 

karakterisztikáját mértjük. Ha a folyamat jóságáról, megbízhatóságáról szeretnék képet kapni, 

akkor az 1. ábra szerinti séma alapján egy olyan értékelést végzünk, amelynek alapja az � 

mért érték. Tudjuk, hogy a mérés során fellépı különbözı torzító hatások eredményeként 

elıálló mutatóérték alapján történı értékelés és az erre épülı döntés inkonzisztens lehet. 

Másrészrıl, még ha maga a mérés tökéletesen mentes is lenne a bemutatott torzításoktól, 

akkor is fennállna az értékelı személy vagy személyek elkerülhetetlenül szubjektív 

megközelítésébıl adódó bizonytalanság. Fontos látni, hogy itt nem a mutatószám mérésének 

szubjektív voltáról van szó, hanem a mutatószám mért értékeinek szubjektív értékelésérıl. 

Olyan ez, mintha ha például egy tökéletesen mőködı mérıeszköz segítségével mérnénk 

emberek magasságát, majd a mérési eredmények alapján értékelnénk azt, hogy kik a magas 

emberek. Kétségtelen, hogy a legtöbben egy 200 cm magasságú személyrıl azt mondanák, 

hogy magas, és ugyanígy a legtöbben egy 150 cm magas felnıttet nem tartanának magasnak. 

Sokkal nehezebb azonban a helyzet akkor, ha egy 178 cm vagy egy 182 cm magas személyrıl 

kell eldöntenünk, hogy magas-e. Nagyon sok, ezzel analógnak mondható problémával 

találkozhatunk a vállalati és üzleti gyakorlatban. Ha például � egy munkatárs humán 

teljesítményének egy rögzített és ismert teljesítménymérési módszer szerinti mért értéke, � 

lehetséges értékei a 0 és 100 közötti valós számok, és feltételezzük, hogy nagyobb � értékek 

nagyobb teljesítményekhez tartoznak, akkor egy 99-es mért értékkel rendelkezı személy 

teljesítményét általában igen jónak, míg egy mindössze 3-as mért értékkel rendelkezı 

munkatárs teljesítményét általában igen gyengének tekintenénk. Nehézséget okozhat azonban 

annak eldöntése, hogy egy 78-as mért teljesítményértékkel rendelkezı kolléga teljesítménye 

megfelelı-e. Célunk az, hogy a mért magasságok, illetve teljesítmények alapján egy konkrét 

mért magasságot, illetve teljesítményt értékelni tudjunk, azaz például el tudjuk dönteni, hogy 

egy személy magas-e, illetve egy munkatárs teljesítménye megfelelı-e. Általánosan, a célunk 

az, hogy az � mutatószámot egy üzleti folyamat valamely karakterisztikájának vagy 

attribútumának mérıszámaként tekintve a mért � értékek alapján a folyamat jóságát vagy 

megbízhatóságát értékeljük, majd az értékelés eredményeit alapul véve hozzunk döntést. 

Az értékelés szubjektivitásából adódó bizonytalanságot pedig alapvetıen kétféle módon 

kezelhetjük: vagy olyan „szabályokat” alkalmazunk, melyek az effajta bizonytalanságot 

kizárják, vagy pedig olyan módszereket használunk, melyek alkalmasak a bizonytalanság 

kezelésére. Az elsı, tradicionálisnak mondható megközelítés megvalósítása egyszerően 



 20

megtörténhet a klasszikus halmazelmélet jól ismert módszereinek alkalmazásával, míg a 

második megközelítéshez a fuzzy halmazok elméletét alkalmazom. 

2.4.1. Tradicionális megközelítés 

Legyen � az � mutatószám lehetséges értékeinek halmaza. A tradicionális megközelítés 

lényege abban áll, hogy az � mutatószám lehetséges értékei alapján éles határt húzunk a 

megbízható és nem megbízható tartományok között, azaz �-re vonatkozóan megadjuk a 

megfelelı és nem megfelelı értékek tartományait. Ekkor voltaképpen az � mutatószám 

alapján megbízhatónak tekinthetı folyamatot halmazként definiáljuk. Jelöljük ezt a halmazt �	-rel. �	 az � alaphalmaz egy élesen definiált részhalmaza, amely – több más megadási 

mód mellett – karakterisztikus függvényével is megadható. Az � alaphalmazon az �	 halmaz 

karakterisztikus függvénye a 
�����  �0; 1� leképezés, amelyet így definiálunk (Szendrei, 

1996): 


����� � �0, ha � � �	1, ha � � �	 � 
A 
����� függvénynek � az értelmezési tartománya, az értékkészlete pedig a �0; 1� 

kételemő halmaz, és 
����� értéke 1, ha  � � �	, illetve 
����� értéke 0, ha � � �	. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a karakterisztikus függvény egy alaphalmazt képez le a �0; 1� 

kételemő halmazba, amelyet egy értékelı halmaznak tekinthetünk. Az értékelı halmaz 

kételemő, így a halmazhoz tartozás élesen definiált, azaz az � univerzum tetszıleges 

elemérıl eldönthetı, hogy hozzá tartozik-e az �	 halmazhoz vagy sem. 

A vállalati, üzleti gyakorlatban a mutatószámok lehetséges értékei általában racionális 

számok vagy olyan valós számok, amelyek tényleges mérése egy racionális skálán történik. 

Nem okoz azonban zavart, ugyanakkor a téma tárgyalását megkönnyíti, ha a mutatószámokat 

valós számoknak tekintjük, ezért a továbbiakban élek ezzel a feltételezéssel. Ezek alapján az � alaphalmaz többnyire a számegyenes, vagy annak valamely részhalmaza. Az üzleti 

gyakorlatban az �	 halmaz éles kijelölésének alapvetıen két tipikusnak mondható fı esetével 

találkozhatunk. 

I.  �� -t egy �-re vonatkozó < vagy �, illetve > vagy � reláció határozza meg 

I.a) �	 -t egy � -re vonatkozó ≥  reláció határozza meg. Például egy munkatárs mért 

humán teljesítménye megfelelı, ha teljesítményének mért értéke 80 pont vagy annál 

nagyobb. Ebben az esetben a megfelelı teljesítmények halmazát az �� � 80 pontos 
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küszöbérték határozza meg. �	 karakterisztikus függvényének grafikonját a 2. ábra 

mutatja. 

2. ábra: A � relációval kijelölt halmaz karakterisztikus függvényének grafikonja 

I.b) �	-t egy �-re vonatkozó > reláció határozza meg. Például a vállalkozás 

jövedelmezısége megfelelı, ha az üzemi üzleti eredmény az árbevétel 10%-át 

meghaladja. Természetesen a vállalkozás igyekszik eredményét maximalizálni, de ha 

az árbevétel az �� � 10%-nál nagyobb, akkor az már elfogadható, megfelelı. A 3. 

ábra az így meghatározott �	 halmaz karakterisztikus függvényének grafikonját 

mutatja. 

3. ábra: A > relációval kijelölt halmaz karakterisztikus függvényének grafikonja 

 

0 �� � 

1 

0 �� � 

1 
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I.c) �	-t egy �-re vonatkozó < reláció határozza meg. Az �	 halmaz < relációval történı 

kijelölésére jó példa a megfelelı minıség selejtaránnyal történı meghatározása. A 

minıség megfelelı, ha a selejtarány az �� � 1%-nál kisebb. A cél persze a 

selejtarány minimalizálása, ideális esetben pedig a nulla selejtarány elérése. A 4. ábra 

az �	 halmaz karakterisztikus függvényének grafikonját szemlélteti. 

4. ábra: A < relációval kijelölt halmaz karakterisztikus függvényének grafikonja 

I.d) Az �	 halmazt egy �-re vonatkozó � reláció jelöli ki. Egy vállalkozás szolgáltatási 

színvonala elfogadható, ha a határidıre le nem szállított szolgáltatások aránya nem 

nagyobb, mint �� � 2%. Az 5. ábrán az így meghatározott �	 halmaz 

karakterisztikus függvényének grafikonja látható. 

5. ábra: A ≤  relációval kijelölt halmaz karakterisztikus függvényének grafikonja 

II. ��-t a számegyenes egy intervalluma jelöli ki 

Ilyen esetek például a következık. 

0 �� � 

1 

0 �� � 

1 
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II.a) A raktárban található csomagolóanyag készlet nagysága megfelelı, ha annak értéke 

2000 és 3000 USA Dollár között van. Ha a készlet túl kicsi, akkor az veszélyeztetheti 

a termelés folyamatosságát, ha túl nagy, akkor a készletre lekötött tıke és a 

készlettartási költségek lehetnek szükségtelenül nagyok. 

II.b) A forrasztáshoz használt forraszpaszta mennyisége egy érintkezın megfelelı, ha a 

forraszpaszta magassága 100 és 120 mikron között van. Ha a forraszpaszta 

magassága 100 mikronnál kisebb, akkor jó eséllyel nem jön létre megfelelı 

forraszkötés, ha pedig a forraszpaszta magassága 120 mikronnál nagyobb, akkor 

fennáll a rövidzár keletkezésének veszélye. 

II.c) Egy termelı vállalat esetében a bérelt munkaerı aránya akkor megfelelı, ha az 20% 

és 30% között van. Ha ez az arány 20% alatt van, akkor a vállalat számára túlzottan 

merev munkaerı struktúra alakul ki, ha pedig az arány 30% felett van, akkor a 

munkaerı költségek válnak túlzottan magassá. 

A II.a), II.b) és II.c) esetekben az �	 halmazokhoz tartozó karakterisztikus függvények 

grafikonjainak alakja a 4. ábrán látható grafikonhoz hasonló. ���#�és ���$� az �	 halmazt 

kijelölı intervallum kezdı- és végpontjai. A fenti példák mindegyikében zárt intervallum 

jelöli ki az �	 halmazt, de természetesen olyan esetek is elképzelhetık, amikor az �	 

halmazt valamely vagy mindkét végérıl nyitott intervallum jelöli ki. 

6. ábra: (Zárt) intervallummal kijelölt halmaz karakterisztikus függvényének grafikonja 

Megjegyzem, hogy ha az � alaphalmaz (mérési skála) véges, akkor az �	 halmaz éles 

kijelölésének I-es típusú módozatai esetén is egy intervallum határozza meg az �	 halmazt. 

Ezekben az esetekben az intervallum egyik végpontját az �	-t kijelölı reláció határozza meg, 

���$� 0 ���#� � 

1 
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a másikat pedig a kijelölı reláció függvényében az alaphalmaz legkisebb felsı vagy 

legnagyobb alsó korlátja adja.  

Másrészrıl az �	 halmaz intervallummal történı éles kijelölése nem más, mint a halmaz két 

megfelelı < vagy �, illetve > vagy � relációval történı kijelölése. Ez persze azt jelenti, hogy �	 II-es típusú megadása voltaképpen nem más, mint két megfelelı I-es típusú kijelölés 

alkalmazása, azaz a két megadási módszer között nincs igazi különbség. Ez valóban így is 

van, az �	 halmaz általam bemutatott és tipikusnak mondott két fı megadási módjának 

megkülönböztetését praktikus szempontok indokolják, ugyanis a mindennapi üzleti 

gyakorlatban fıként e két meghatározási móddal találkozhatunk. 

Elméleti szempontból lehet érdemes még egy harmadik esetet is megemlíteni, nevezetesen 

azt, amikor az �	 halmazt a számegyenes egy pontja jelöli ki. Ennek az esetnek azonban az 

üzleti gyakorlatban nincs jelentısége, mert nagyon ritkán fordul csak elı az, hogy egy 

mutatószám egyetlen egy értékét tekintik csak elfogadhatónak, megfelelınek. 

2.4.2. Fuzzy megközelítés 

Tegyük fel, hogy a fenti példában bemutatott humán teljesítmény értékelése úgy történik, 

hogy a teljesítmény akkor megfelelı, ha annak mért � értéke legalább 80 pont. Ekkor a 

megfelelı teljesítmények élesen meghatározott �	 halmazának karakterisztikus függvénye: 


����� � �0, ha � % ��1, ha � � �� 
�                                                      �1� 

ahol �� � 80. 
A karakterisztikus függvény a 79 helyen 0 értéket vesz fel, azaz a 79-es mért érték nem 

tartozik a megfelelı teljesítmények halmazába. Akkor ez a teljesítmény valóban nem 

megfelelı? Jelenti-e ez azt, hogy a munkatárs teljesítménye nem értékes a vállalkozás 

számára, vagy nem járul hozzá a vállalkozás sikeréhez?  

Választ keresve ezekre a kérdésekre arra a felismerésre juthatunk el, hogy ebben az esetben a 

kétértékő karakterisztikus függvény szerinti értékelés túlzottan szigorú. Tudjuk, hogy a 79-es 

pontértékő teljesítmény egy absztrakció, egy mesterségesen létrehozott rendszer által adott 

eredmény, voltaképpen egy szigorúan alkalmazott szabály eredménye. Tudva azt, hogy a 

küszöbérték 80 pont, a 79-es pontértékő teljesítményrıl sokan talán azt mondanák, hogy 

„majdnem jó”, „majdnem megfelelı”, „nem rossz”, vagy „közel jó”. Ezek a minısítések 

hétköznapi nyelvhasználatunkban ugyanazt a jóságot írják körül, de matematikai értelemben 
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véve nem precíz módon, hanem határozatlanul és pontatlanul. Ez a határozatlanság és 

pontatlanság azonban az emberi gondolkodás és hétköznapi nyelvhasználat természetébıl 

fakad (Negoita, 1985). Mindennapi fogalmaink, melyekkel a világot leírjuk, meglehetısen 

pontatlanok, gyengén definiáltak. Gondoljunk például a „szép virág”, a „jó autó” vagy az 

„idıs ember” kijelentésekre. A vállalatok, vállalkozások világában is lépten-nyomon 

találkozhatunk olyan minısítı kijelentésekkel, mint a „megbízható beszállító”, „stratégiai 

partner”, „közepesen jövedelmezı üzlet”, „hatékony gyártási folyamat”, „közepes 

teljesítmény” vagy „elfogadható profit”. Ezek a minısítések elnagyoltak és pontatlanok, de 

mégis széles körben használtak és mindenki által elfogadottak. Ha megpróbálunk precízek 

lenni, és ennek érdekében mérhetı mutatószámokat rendelünk a felsorolt jellemzıkhöz és 

mérjük azokat, akkor a számszerősítés révén nagyobb egzaktságot és egyértelmő 

minısíthetıséget, értékelhetıséget remélünk. Ez azonban a legtöbb esetben nem teljesül, mint 

ahogy azt a humán teljesítmény minısítésével foglalkozó példa is alátámasztja. Ennek oka az, 

hogy világunk alapvetıen fuzzy, vagyis életlen, pontatlan, ezért a hagyományos, kétértékő 

karakterisztikus függvény szerinti minısítés túlzottan korlátozó (Zimmermann, 2001). 

Vegyük például a fent említett közepesen jövedelmezı üzlet kijelentést. Ha a közepesen 

jövedelmezı üzletek halmazát a profitráta, mint mutatószám alapján élesen definiáljuk, 

például úgy, hogy egy üzlet pontosan akkor tartozik a közepesen jövedelmezı üzletek 

halmazához, ha annak profitrátája 5% és 10% között van, akkor az így meghatározott halmaz 

karakterisztikus függvényének grafikonja a 7. ábra szerinti. 

7. ábra: Az élesen definiált közepesen jövedelmezı üzletek halmaz karakterisztikus függvényének 

grafikonja 

A karakterisztikus függvény a közepesen jövedelmezı üzletek halmazához tartozás mértékét 

adja meg minden profitrátára: ez a mérték pedig csak a 0 vagy 1 érték valamelyike lehet. 

10% 
0 

5% Profitráta 

1 
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Ezen éles definíció szerint egy 4,8%-os vagy egy 10,1%-s profitrátájú üzletet már nem 

tekintenénk közepesen jövedelmezınek. Hétköznapi gondolkodásunk szerint azonban inkább 

közel, vagy majdnem közepesen jövedelmezınek tekintenénk ezeket az üzleteket, és általában 

ugyanezt mondanánk egy 5%-nál csak kicsivel nagyobb és 10%-nál csak kicsivel kisebb 

profitrátájú üzletrıl is. Az emberi természetbıl fakadó fuzzy megközelítés alapján (Kosko, 

1993), inkább egy a 8. vagy 9. ábrán látható halmazhoz tartozási függvénygrafikon 

valamelyikéhez hasonló alapján sorolunk egy üzletet a közepesen jövedelmezık közé. Ezek 

szerint hajlunk arra, hogy a halmazhoz tartozás mértékét ne csak az 1 (halmazhoz tartozik) és 

a 0 (nem tartozik a halmazhoz) értékekkel adjuk meg. Ezek a függvények, szemben a 

karakterisztikus függvénnyel, a halmazhoz tartozás mértékét a 0 és 1 közötti folytonos skálán 

fejezik ki úgy, hogy minél nagyobb a függvényérték, annál nagyobb a halmazhoz tartozás 

mértéke. A két bemutatott függvénygörbe csupán példákat mutat lehetséges halmazhoz 

tartozási definíciókra, természetesen, a gyakorlati alkalmazásokban nagyon sokféle, igen 

változatos alakú függvénygörbe felhasználható halmazhoz tartozás mértékének kifejezésére. 

Ezek közül, a téma irodalmában széles körben alkalmazott és hivatkozott típusokat – a 

teljesség igénye nélkül – dolgozatom 2.4.2.1. fejezetében fogom röviden bemutatni. 

8. ábra: Fuzzy értelemben vett közepesen jövedelmezı üzletek halmazának egy lehetséges halmazhoz 

tartozási függvénygrafikonja 
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9. ábra: Fuzzy értelemben vett közepesen jövedelmezı üzletek halmazának egy lehetséges halmazhoz 

tartozási függvénygrafikonja 

Zadeh (1965) a fuzzy halmazok és az azokat definiáló tagsági függvények fogalmainak 

bevezetésével az információ reprezentálásának egy olyan módját teremtette meg, amely 

jobban harmonizál az emberi fogalom- és nyelvhasználattal, mint a kétértékő karakterisztikus 

függvényekre és az általuk definiálható éles (klasszikus) halmazokra építı tradicionális 

megközelítés.  

Az eddigi jelöléseket alkalmazva egy � mutatószám lehetséges értékeinek � halmazán, mint 

alaphalmazon értelmezett megbízható folyamatok �	�'� fuzzy halmaza Retter (2006: 21-23.) 

nyomán az 

�	�'� � ()�, 
���'����* +� � �, 

rendezett párokból álló halmaz, ahol 


���'�: �  .0,1/ 
A 
���'� leképezést az �	�'� fuzzy halmaz tagsági függvényének (halmazhoz tartozási 

függvényének) nevezzük. A tagsági függvény tulajdonképpen a 


��: �  �0; 1� 

karakterisztikus függvény általánosítása, áttérés a kételemő �0; 1� értékelı halmazról a .0,1/ 
intervallumra. Az �	�'� fuzzy halmaz az )�, 
���'����* rendezett párokból áll, azaz az � 

0 

10% 5% Profitráta 
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alaphalmaz minden � elemének van egy 
���'���� tagsági értéke a .0,1/ intervallumban. Ez a 

tagsági érték adja meg, hogy egy � elemnek mekkora a halmazhoz tartozási mértéke. 

Fuzzy halmazok szélsı esetei megfelelnek a klasszikus halmazelmélet határeseteinek (Retter, 

2002): 

i.) Az � alaphalmaz 
��'� tagsági függvénye olyan, hogy minden � � � esetén 
��'� � 1, azaz az alaphalmaz minden eleme 1 tagsági értékkel az alaphalmazhoz 

tartozik. 

ii.) Egy 0 fuzzy halmaz üres halmaz, ha minden � � 0 esetén a 
1�'���� tagsági 

függvényérték nulla. 

Zadeh (1973) a logikai 0 és 1 értékek használata helyett bevezette a .0,1/ intervallumon 

folytonos logikai értékeket a halmazhoz tartozás mértékének kifejezésére, és ezzel a 

klasszikus (kétértékő) logikát fuzzy logikára terjesztette ki. A fuzzy logika alapját az 

úgynevezett nyelvi változók képezik. A nyelvi változók olyan változók, amelynek értékei 

általában olyan szavak (vagy fuzzy számok) mint a kicsi, közepes, nagy, stb., s ezeket a 

változókat fuzzy halmazok, illetve az azokat meghatározó tagsági függvények modellezik. A 

10. ábra a profitráta, mint mutatószám alapján, a gyengén, közepesen és jól jövedelmezı 

üzletek lehetséges fuzzy halmazait mutatja be. Itt a nyelvi változó a jövedelmezıség, melyet a 

profitrátával mérünk, és lehetséges fuzzy értékei a „gyenge”, a „közepes”, és a „jó”. 

10. ábra: Gyengén, közepesen és jól jövedelmezı üzletek, mint fuzzy halmazok tagsági függvényeinek 

grafikonjai 

Az üzleti folyamatok megbízhatóságának vizsgálatával kapcsolatos kutatásaim során 

elsısorban a fuzzy halmazelmélet módszereit, a tagsági függvényeket és az azokból 

gyenge közepes jó 
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származtatható értékelı függvényeket használtam fel, ezért a fuzzy logika mélyebb 

ismertetésétıl itt eltekintek. Természetesen e területnek ma már nagyon jelentıs irodalma 

van. A menedzsment területén történı alkalmazások hazai irodalmából azonban szeretném 

kiemelni Hauszmann János (2006) PhD értekezését. 

A fuzzy halmazok értelmezésével adott egy matematikai eszköz, amelynek segítségével az 

üzleti gyakorlatban a mutatószámokkal mért karakterisztikák vagy attribútumok alapján az 

üzleti folyamatok jósága, megbízhatósága értékelhetı, miközben az említett értékelési 

bizonytalanságok – a tagsági értékek segítségével – kezelhetık. 

Ezek alapján kutatásaim harmadik (H3) hipotézisét a következık szerint fogalmazom meg. 

H3: Az üzleti folyamatok megbízhatóságának fuzzy halmazként történı értelmezése lehetıvé 

teszi, hogy e folyamatok jóságát, megbízhatóságát mért mutatószámok alapján úgy értékeljük, 

hogy egyrészt kezeljük az értékelés bizonytalanságait, másrészt az értékelés eredménye 

összhangban van a vállalkozás által észlelt értékekkel. 

A hétköznapokban és az üzleti világban egyaránt nagyon sok elnagyolt és pontatlan 

kijelentéssel, minısítéssel, értékeléssel találkozunk. A fuzzy halmazok elmélete azonban 

matematikai szempontból teljesen egzakt tagsági függvényeket alkalmaz, így maga a 

felhasznált eszköztár már egyáltalán nem fuzzy, hiszen defuzzyfikálja, matematizálja a fuzzy 

világot (Van Leekwijck és Kerre, 1999). 

A kérdés az, hogy egy konkrét üzleti folyamat esetén a folyamat karakterisztikájához vagy 

attribútumához társított mutatószám alapján hogyan határozzuk meg a megbízható halmaz 

tagsági függvényét. Általánosságban, adott feladathoz alkalmas tagsági függvény 

megtalálásának alapvetıen két útja van (Retter, 2006:23). Az egyik lehetıség az, hogy 

szakértıi ismeretek alapján határozzuk meg a függvény jellegét, majd annak paramétereit úgy 

hangoljuk, hogy az a konkrét alkalmazás esetén elıre rögzített kritériumoknak eleget tegyen. 

A másik lehetıség az, hogy mérési vagy megfigyelési adatokból indulunk ki, és többnyire 

neurális hálózatokra valamint genetikus algoritmusokra épülı módszerek segítségével adjuk 

meg a tagsági függvényt. E témakör egy jó áttekintését adja Johanyák és Kovács (2004) 

munkája, melyben tagsági függvények megválasztási szempontjai mellett a függvények 

jellemzıinek meghatározási módszereit is tárgyalják. Kutatásaim során, üzleti folyamatok 

fuzzy jóságának, megbízhatóságának vizsgálatakor az elsı utat követtem. Abból indultam ki, 

hogy szakértıi ismertek alapján a megbízható halmazhoz tartozás egy konkrét paraméteres, 

illetve egy azt jól közelítı szintén paraméteres tagsági függvény típussal megadható úgy, 
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hogy a választás összhangban van a gyakorlati tapasztalatokkal és elvárásokkal, ugyanakkor a 

kiválasztott függvények matematikai szempontból viszonylag egyszerően kezelhetık. Erre a 

kérdéskörre a 2.6. fejezetben térek ki részletesen. 

A következı fejezetben a legismertebb tagsági függvény típusokat mutatom be röviden, majd 

a menedzsment területén történı jó alkalmazhatóságuk miatt két típussal, a logisztikus, illetve 

egy a logisztikust jól közelítı racionális törtfüggvénnyel foglalkozom részletesen. 

2.4.2.1. Széles körben alkalmazott tagsági függvények 

Legyen az 21 alaphalm az .3, 4/ intervallum a valós számegyenesen, 0 pedig egy fuzzy 

halmaz az 2 alaphalmazon. Ekkor 0 egy 1-dimenziós fuzzy halmaz. Az alábbiakban ilyen 1-

dimenziós fuzzy halmazok legismertebb tagsági függvényeit mutatom be Mandal et al. 

(2008), Retter (2006: 25-28.) és Johanyák és Kovács (2004) alapján. 

Háromszög tagsági függvény 

A 0 fuzzy halmaz háromszög (trianguláris) tagsági függvénye az 5, 6, 7 paraméterekkel �8 � 2�: 


1,�9:�'� �8� �
;<<
=
<<>

0, ha 8 � 58 A 56 A 5 , ha 5 % 8 � 67 A 87 A 6 , ha 6 % 8 � 7
0, ha 7 % 8

�  

A 11. ábrán egy trianguláris tagsági függvény grafikonja látható. A háromszög alakú, egyenes 

szakaszokból álló függvénygörbe törési pontjai az 5, 6, 7 helyeken vannak. 

                                                 

1 Itt az általános bemutatás kedvéért szakadok el az M alaphalmaz és m elem jelölésektıl és alkalmazom az X, 

illetve x jelöléseket. 
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11. ábra: Háromszög (trianguláris) tagsági függvény grafikonja 

Trapéz tagsági függvény 

A 0 fuzzy halmaz trapéz tagsági függvénye az 5, 6, 7, B paraméterekkel �8 � 2�: 


1,�9CD�'� �8� �
;<<
<=
<<<
> 0, ha 8 � 58 A 56 A 5 , ha 5 % 8 � 6

1, ha 6 % 8 � 7B A 8B A 7 , ha 7 % 8 � B
0, ha 7 % B

� 

A 12. ábra egy trapéz tagsági függvény grafikonját szemlélteti. 

12. ábra: Trapéz tagsági függvény grafikonja 

Gauss tagsági függvény 

A 0 fuzzy halmaz Gauss tagsági függvénye a 7 és E F 0 paraméterekkel �8 � 2�: 

d c b 
0 

a x 

1 

c b 
0 

a x 

1 
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1,GCHII�'� �8� � JK#$)LKMN *O
 

13. ábra: Gauss tagsági függvénygörbe 

A 7 paraméter a Gauss görbe középpontját, a pozitív E szórás paraméter a függvénygörbe 

szélességét adja meg (13. ábra) 

Harang (Bell) tagsági függvény 

A 0 fuzzy halmaz általánosított harang (Bell) tagsági függvénye az 5, 6, 7 paraméterekkel �8 � 2�: 


1,PQRR�'� �8� � 11 S +8 A 75 +$T 

14. ábra: Általános harang tagsági függvény grafikonja 

A 14. ábra egy általános harang tagsági függvény grafikonját és a függvény paramétereinek 

geometriai jelentését mutatja. A függvénygörbe meredeksége a 7 S 5 helyen A6/�25�. 

Érdemes megjegyezni, hogy a függvény a nullát, mint helyettesítési értéket sehol nem veszi 

c+a c-a c 

0,5 

0 
x 

1 

c 
1 

x 
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fel, a pozitív és negatív végtelenben vett határértékei viszont nullával egyenlık. Ez azonban a 

függvény gyakorlati alkalmazhatóságát nem befolyásolja. 

Szigmoid tagsági függvény 

A 0 fuzzy halmaz szigmoid tagsági függvénye az 5 és 6 paraméterekkel �8 � 2�: 


1,VW:XYZ:[�'� �8� � 11 S JKC�LKT�                                                   �2� 

A 15. ábrán két, 6 paraméterében egyenlı és 5 paraméterében egyenlı abszolút értékő, de 

ellenkezı elıjelő szigmoid tagsági görbe látható. 5 F 0 esetén a görbe S-alakú és a függvény 

növekvı, 5 % 0 esetén a görbe Z-alakú,és a tagsági függvény csökkenı. Mindkét függvény 

helyettesítési értéke 0,5 a 6 helyen. A szigmoid függvény a 2.6.1. alfejezetben részletesen 

bemutatásra kerülı logisztikus függvény egy speciális változatának tekinthetı. Elöljáróban 

megjegyzendı, hogy a függvény a 0 és 1 értékeket csak határértékben veszi fel. 

15. ábra: Szigmoid tagsági függvények grafikonjai 

A háromszög, a trapéz, a Gauss, a harang és a szigmoid tagsági függvények voltaképpen 

fuzzy intervallumokat jelölnek ki a számegyenesen. A trianguláris és trapéz függvények 

alkalmazásának elınye e függvények egyszerőségébıl adódik, ezek ugyanis lineáris, illetve 

konstans értékő részekbıl épülnek fel, így számítási szempontból könnyő a kezelésük. 

Bizonyos alkalmazásokban, ahol szükséges e függvények deriváltjainak elıállítása, gondot 

okoz, hogy nem mindenütt deriválhatóak (pl. a háromszög függvény nem deriválható az 5, 6, 7 helyeken). Ezzel szemben a Gauss, az általános harang és a szigmoid tagsági függvények 

ugyan nem lineárisak, de mindenütt deriválhatóak. 

Ha egy 1-dimenziós fuzzy halmazt egy fuzzy értelemben vett relációval adunk meg, akkor 

erre – más lehetséges tagsági függvények mellett – használhatjuk e függvények egyik, az 

a<0 

a>0 

b 

0,5 
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adott relációnak megfelelı oldalát. Hasonlóan, mint ahogy egy élesen definiált intervallum 

karakterisztikus függvénye elıállítható két reláció alapján kijelölt éles halmaz 

karakterisztikus függvényeinek segítségével, egy fuzzy intervallum tagsági függvénye is 

elıállítható két fuzzy relációt reprezentáló tagsági függvénybıl, ahogy ezt a 15. ábrán látható 

példa mutatja.  

 

16. ábra: Fuzzy intervallum, mint két fuzzy reláció szuperpozíciója 

A 16. ábra szerinti felbontási lehetıség elınye abban áll, hogy konkrét alkalmazási feladat 

esetén elegendı az 8 � 5 és 6 � 8 relációkhoz tartozó tagsági függvényeket megadni, és 

ezek segítségével az .5, 6/ fuzzy intervallum tagsági függvénye már elıállítható. Dolgozatom 

értékelı függvényekkel és az azok gyakorlati alkalmazásaival foglalkozó részeiben ezt a 

megközelítést alkalmazom, azaz a bemutatásra kerülı tagsági függvények mindig egy 8 � 5 

vagy 6 � 8 típusú, egyik oldaláról nyitott fuzzy intervallumot fognak megadni. 
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2.5. Fuzzy alkalmazások az üzleti tudományok területén 

Általánosan elmondható, hogy a fuzzy elmélet Zadeh 1965-ös korszakalkotó cikkének 

megjelenése óta óriási fejlıdésen ment keresztül, és az elmélet eredményeinek rengeteg 

alkalmazása ismert. Az alkalmazások jelentıs része elsısorban mőszaki területekre 

koncentrálódik, de az 1980-as évektıl kezdıdıen egyre több kutatás témáját képezi a fuzzy 

elmélet alkalmazása a gazdaságtan, a szervezéstudományok és a menedzsment, azaz átfogóan 

az üzleti tudományok területein. Bíztató, hogy az alkalmazott kutatások és publikációk száma 

egyre növekszik ezeken a területeken, és egyre színesebb és érdekesebb alkalmazási esetek 

látnak napvilágot. Itt – elsısorban az alkalmazási lehetıségek sokszínőségének bemutatása 

céljából – csak egy rövid ízelítıt szeretnék adni azokból a publikációkból, melyek a fuzzy 

elmélet sikeres felhasználását mutatják be az üzleti tudományok különbözı területein. 

Guiffrida és Nagi (2004) 73 folyóiratcikket és 9 könyvet tanulmányozva publikáltak egy 

átfogó irodalomkutatást a fuzzy halmazelmélet alkalmazásairól a termelésmenedzsment 

területén. A hazai termelésmenedzsment irodalomból említést érdemel Koltai et al. (2009) 

munkája, melyben a fuzzy elmélet eszközeinek felhasználásával tárgyalják a bizonytalan 

paraméterekkel történı optimalizálást a szolgáltatás- és termelésmenedzsmentben. Szintén a 

hazai irodalomból szeretném kiemelni Hauszmann János (2006) munkáját, mely a fuzzy 

elmélet menedzsment területén történı alkalmazását mutatja be. Guerry (1999) a fuzzy 

halmazok lehetséges alkalmazásait mutatja be az emberi erıforrás tervezésében. 

Chernichovsky et al. (2003) egészségbiztosítási rendszerek finanszírozási kérdéseit tárgyalják 

egy fuzzy logikát alkalmazó megközelítés segítségével. Hobbs et al. (2002) az úgynevezett 

fuzzy kognitív térképek alkalmazásával adnak módszert komplex (sokváltozós) 

ökoszisztémák célérték meghatározására. Varki et al. (2000) fuzzy alapú osztályozási 

módszerüket, az úgynevezett Fuzzy Latent Class Model-t (FLCM) mutatják be a marketing 

területén. Wang (1999) egy fuzzy halmazokra építı projekttevékenység ütemezı eljárást 

tárgyal a termékfejlesztés területén. Shipley et al. (1996) a fuzzy logikára épített, úgynevezett 

BIPFET algoritmusukat alkalmazzák valószínőségek becsléseire a projekt menedzsment 

területén. Ng és szerzıtársai (2002) fuzzy tagsági függvények segítségével adják meg 

beszállítók kiválasztásának lehetséges kritériumait.  

Végül szeretném kiemelni Ragin (2000), Smithson és Verkuilen (2006), és Zopounidis et al. 

(2001) könyveit, melyek a fuzzy elmélet társadalomtudományi, gazdasági, menedzsment és 

marketing területen lehetséges alkalmazásairól adnak átfogó képet. 
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2.6. Értékelı függvények 

A megbízható, jó folyamatok fuzzy halmazként történı értelmezésével, a fuzzy halmazt 

meghatározó tagsági függvényen keresztül az � mutatószám mért értékeihez a megbízható, jó 

folyamatokhoz, mint halmazhoz tartozás mértéke számszerősíthetı. A tagsági függvény 

helyettesítési értéke az � mutatószám egy konkrét, mért értékénél megadja a vizsgált üzleti 

folyamat � által mért megbízhatóságának, jóságának értékét a .0,1/ skálán. Ez azt jelenti, 

hogy a tagsági függvény egyúttal a folyamat jóságát, megbízhatóságát értékelı függvény is, 

amely az � mérési skáláról a .0,1/ értékelési skálára képez. A továbbiakban az � 

mutatószám lehetséges értékeinek � halmazán értelmezett � értékelı függvény alatt mindig 

egy 

�: �  .0,1/ 
� \ ���� 

leképezést értek. 

Egy üzleti folyamat megbízhatóságának, jóságának értékelését – a H2 hipotézisben 

megfogalmazott kritérium szerint – akkor tekintjük megbízhatóság alapúnak, ha annak 

eredményei minden értékelés alkalmával összhangban vannak az értékelı entitás által az 

üzleti folyamathoz társított, észlelt megbízhatósággal, jósággal. Ez a kritérium az értékelı 

függvények bevezetésével a következı módon fogalmazható meg. Az � értékelı függvény 

megbízhatóság alapú értékelést testesít meg, ha az � mutatószám minden értékéhez olyan ���� helyettesítési értéket rendel a .0,1/ értékelési skálán, amelyet az értékelı entitás 

társítana az � mutatószám mért értékéhez. 

A következı fejezetekben olyan értékelı függvények konstrukciójának elméleti hátterét 

mutatom be, amelyekkel üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának megbízhatóság 

alapú értékelése valósítható meg. Kutatásaim 4. (H4) hipotézise a következı. 

H4: A logisztikus, valamint az azt közelítı Eω(m) függvényekkel – mint értékelı függvényekkel 

– üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának megbízhatóság alapú értékelése 

valósítható meg. 

Ezen értékelı függvények gyakorlati alkalmazásait a 3. fejezetben tárgyalom. 

A következı fejezetben bemutatásra kerülı értékelı függvények konstrukciójához azzal a 

feltételezéssel élek, hogy a vizsgált üzleti folyamat megbízhatósága, jósága a folyamathoz 

kiválasztott karakterisztikához vagy attribútumához rendelt � mutatószám értékével monoton 
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növekszik. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb � értéke, annál megbízhatóbbnak, jobbnak 

tekintjük a folyamatot. Ezt a fuzzy halmazhoz tartozás segítségével úgy fogalmazhatjuk meg, 

hogy minél nagyobb � értéke, annál inkább tartozik a folyamat a megbízható, jó folyamatok 

halmazához. Ezekben az esetekben a tagsági függvény egy fuzzy � F 5 relációt fejez ki úgy, 

hogy a fuzzy halmazhoz tartozás annál nagyobb mértékő, minél inkább teljesül az � F 5 

reláció. Ez a feltételezés megkönnyíti a bemutatásra kerülı értékelı függvények 

konstrukcióját, ugyanakkor nem megy az általánosság rovására, ugyanis az � mutatószám 

értékével monoton csökkenı értékelı függvények a monoton növekvıkbıl nagyon 

egyszerően származtathatók, a fuzzy intervallumhoz tartozást megtestesítı értékelések pedig 

a monoton növekvı és csökkenı értékelı függvények együttes alkalmazásával 

megvalósíthatók (ez utóbbira mutat példát a 16. ábra). 

2.6.1. A logisztikus értékelés 

Induljunk ki a fenti feltételezésbıl, azaz abból, hogy az ���� értékelı függvény monoton 

növekvı az � mérési skálán. Például egy beszállító teljesítményét annál jobbnak értékeljük, 

minél nagyobb a teljesítmény mérésére szolgáló � mutatószám értéke. Tegyük fel, hogy az � 

mutatószám mérése az � � .�V, �]/ mérési skálán történik, ahol �V a mérési skála 

kezdıpontja (Start), �] pedig a mérési skála végpontja (End). Az ���� értékelı függvénytıl 

azt várjuk, hogy 

���� ^ �0, ha � ^ �V1, ha � ^ �],
�                                                 �3�   

azaz az értékelı függvény helyettesítési értéke közel 0 akkor, ha � közel van �V-hez és a 

függvény helyettesítési értéke közel 1, ha � közel �] értékő. A beszállítói teljesítmény 

értékelése esetén ez azt jelenti, hogy a beszállítót rosszul teljesítınek értékeljük, ha a 

teljesítmény mért értéke a mérési skála kezdıpontjához van közel, és jól teljesítınek akkor, 

ha teljesítményének mért értéke a mérési skála végpontjához közeli. A �3� közelítı 

egyenlıségek csak az értékeléssel kapcsolatos alapvetı elvárásokat fogalmazzák meg, de nem 

nyújtanak támpontot ahhoz, hogy milyen értékeket vegyen fel az értékelı függvény az �V-tıl 

és �]-tıl eltérı helyeken.  

Az értékelı függvény további jellemzıinek azonosításához, a beszállítói teljesítmény 

értékelését példaként véve, hajtsuk végre a következı – a legtöbb üzleti folyamat értékelésére 

alkalmazható – gondolatkísérletet. Vegyünk két olyan, �V�#� és �V�$� mért beszállítói 
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teljesítményt, amelyek közel állnak �V-hez. Legyen �V�$� egy picivel nagyobb, mint �V�#�, de 

továbbra is �V�#� ^ �V és �V�$� ^ �V. Egy beszállító gyengén teljesít, azaz a megfelelıen 

teljesítı beszállítók halmazához tartozásának mértéke közel nulla, ha � ^ �V. Mivel �V�#� % �V�$�, és az ���� függvényt monoton növekedınek feltételeztük, továbbá �V�#� ^�V,  �V�$� ^ �V, így �)�V�#�* %  �)�V�$�* ^ 0. 
Ezt úgy is mondhatjuk, hogy ha a mért beszállítói teljesítmény eléggé kicsi, akkor nagyjából 

mindegy, hogy mennyire kicsi, ilyenkor ugyanis a vállalat számára – mint értékelı entitás 

számára – hordozott érték nagyjából nulla, azaz ���� növekedése kicsi akkor, ha ���� ^ 0. 

Hasonló mondható el két olyan, �]�#� % �]�$� mért beszállítói teljesítmény értékelésérıl, 

amelyekre �]�#� ^ �] és �]�$� ^ �]. Ilyenkor �)�]�#�* %  �)�]�$�* ^ 1. Ezt azt jelenti, 

hogy ha a mért beszállítói teljesítmény elég nagy, akkor nagyjából mindegy, hogy mennyire 

nagy, ezekben az esetekben a teljesítmény értéke nagyjából 1, azaz ���� növekedése kicsi 

akkor, ha ���� ^ 1. 

Tudjuk tehát, hogy az értékelı függvény meredeksége közel nulla az ���� � 0 és ���� �1, függvényértékek közelében, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a függvény 0-ból 1-be megy 

át. Ha az eddigiek alapján azt feltételezzük, hogy az értékelı függvény meredekségét a 

függvényérték mind nullától, mind egytıl számított távolsága határozza meg, és a meredekség 

állandó arányban áll e két távolsággal, akkor az értékelést logisztikus értékelésnek nevezzük. 

Logisztikus értékelés esetén tehát az ���� értékelı függvény eleget tesz a 

Δ����
Δ� � `.1 A ����/.���� A 0/                                            �4� 

differenciaegyenletnek, ahol ` F 0 egy állandó arányossági tényezı. ` % 0 esetén a �4� 

differenciaegyenletet kielégítı ���� függvény monoton csökkenı, ezzel az esettel 

dolgozatom késıbbi részében foglalkozok. 

A 17. ábra az értékelı függvény meredekségének változását mutatja logisztikus értékelés 

esetén. 
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17. ábra: az értékelı függvény meredekségének változása logisztikus értékelés esetén 

A késıbbi, más irányú felhasználások érdekében a �4� differenciaegyenlet helyett tekintsük 

annak azt az általánosított formáját, amikor az ���� függvény az .�b , �1/ intervallumba 

képez, azaz a függvény az �b alsó (Low) értékrıl az �1 felsı (High) értékbe megy át: 

Δ����
Δ� � `.�1 A ����/.���� A �b/.                                        �5� 

Ha ���� értékelı függvény, akkor természetesen �b � 0 és �1 � 1. Az általánosabb alakú 

differenciaegyenletet csupán a következı levezetések eredményeinek késıbbi felhasználása 

céljából alkalmazom. 

A �5� egyenletben infinitezimális mennyiségekre áttérve a  

B����B� � `.�1 A ����/.���� A �b/                                      �6� 

differenciálegyenlet adódik, amelyet logisztikus egyenletnek neveznek. 

A logisztikus egyenletnek számos biológiai, kémiai, gazdasági és számítástudományi 

alkalmazása ismert. Alkalmazásának gyökerei egészen a 19. századig nyúlnak vissza, amikor 

Verhulst (1838) belga matematikus elsıként használta az egyenletet és segítségével 

populációk növekedését modellezte. Csaba (1978) az egyenlet egy biológiai alkalmazását 

mutatja be, Lewandowski (1974) pedig gazdasági területeken alkalmazza annak különbözı 

változatait. A differenciálegyenlet alkalmazását aggregált minıségi és megbízhatósági 

mutatók idıbeli változásainak modellezésére dolgozatom 4. fejezetében mutatom be. 

Az üzleti gyakorlatban, a legtöbb esetben – ahogy ezt a beszállítói teljesítmény értékelésére 

vonatkozó példa segítségével a gondolatkísérleten keresztül láttuk – a mutatószámok mért 

értékei alapján történı értékelés olyan meredekségi tulajdonságokkal rendelkezı értékelı 

Δ����Δ� ^ 0 

Δ����Δ� ^ 0 

�] �V 
0 � 

1 
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függvényekkel történik, amelyek eleget tesznek a logisztikus egyenletnek. Az értékelı 

függvény meredekségére vonatkozó jellemezıket a �6� egyenlet úgy ragadja meg, hogy ���� annál meredekebb, minél messzebb van mind �b-tıl, mind �1-tól, és ezt a 

meredekséget a ` arányossági tényezı határozza meg. Ahhoz azonban, hogy ne csak az �b-

bıl �1-ba történı átmenet meredekségét tudjuk megadni, hanem azt is, hogy ez az átmenet a 

mérési skála mely pontja körül történjen meg, éljünk azzal az elvárással, hogy 

���f�: � �Yg ,                                                               �7� 

azaz a függvény helyettesítési értéke legyen �Yg az �f � � helyen. Ezen elvárás megadása 

azért szükséges, mert a gyakorlatban a mért � értékekkel monoton növekvı értékelések 

esetén az értékelı függvénynek – vagy más szavakkal a megfelelı halmazhoz tartozás 

mértékének – a nullából egybe történı átmenete valamely mért � érték környezetében 

történik meg. Szélsı esetben, amikor a fuzzy értelemben vett megbízhatóság, jóság helyett az 

éles halmazhoz tartozást alkalmaznánk, akkor lenne egy küszöbérték, amelynél a 

karakterisztikus függvény nullából egybe „ugrana”, ahogy ezt például a 3. ábra mutatja. A 

bemutatott fuzzy megközelítéső értékeléstıl elvárjuk, hogy a hagyományos karakterisztikus 

értékelés egyfajta általánosítása legyen, ezért nem meglepı, hogy itt is várunk egy olyan – 

sok esetben explicit módon ugyan ki sem fejezett – kvázi küszöbértéket, amely körül a 

nullából egybe történı átmenet megvalósul. A �7� kritérium ennek az � -re vonatkozó kvázi 

küszöbértéknek a meghatározását segíti azáltal, hogy logisztikus értékekés esetén ez a 

küszöbérték �f függvénye, s ezen keresztül az értékelı függvény az értékelı entitás 

preferenciáinak megfelelıen kalibrálható. Ezt a késıbbiekben részletesen be fogom mutatni.  

A �6� differenciálegyenlet a változók szétválasztása után az 1.���� A �b/.���� A �1/ B���� � A`B�                                  �8� 

alakba írható, majd �8� bal oldalát parciális törtekre bontva az  1�1 A �b i 1���� A �1 A 1���� A �bj B���� � A`B� 

egyenlet adódik. Az integrálás elvégzése után 1�1 A �b .ln|���� A �1| A ln|���� A �b|/ � A`� S n                       �9� 
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ahol n egy tetszés szerinti integrálási konstans. Mivel �b � ���� � �1, így a �9� 

egyenletbıl 

���� � �1 S �bJ�KpYqr��]sK]t�1 S J�KpYqr��]sK]t� .                                           �10� 

Ha az ���� függvénytıl elvárjuk, hogy az az �f helyen az �Yg értéket vegye fel, akkor a �10� egyenlet alapján  

n � `�f S 1�1 A �b ln �1 A �Yg�Yg A �b                                              �11� 

adódik, s a n-re kapott kifejezést ���� �10�-es alakjába írva, átalakítások után 

���� � �1 S �bJuKpYqpYgq #]sK]t vw]sK]xg]xgK]t y�]sK]t�
1 S JuKpYqpYgq #]sK]t vw]sK]xg]xgK]t y�]sK]t� � 

� �1 S �b �1 A �Yg�Yg A �b JKp�YKYg��]sK]t�
1 S �1 A �Yg�Yg A �b JKp�YKYg� � 

� �1 A �b S �b u1 S �1 A �Yg�Yg A �b JKp�YKYg��]sK]t�y
1 S �1 A �Yg�Yg A �b JKp�YKYg� � 

� �b S ��1 A �b� 11 S �1 A �Yg�Yg A �b JKp�YKYg��]sK]t� .                              �12� 

A �12� függvényt, a paramétereire utalva, a továbbiakban zp,Yg,]xg,]t,]s��� jelölöm. A �12� 

függvény az 

zp,C,]t,]s��� � �b S ��1 A �b� 11 S JKp�YKC��]sK]t�                      �13� 

alakban is felírható, ha 

5 � �f S 1`��1 A �b� ln �1 A �Yg�Yg A �b .                                     �14� 

�b � 0, �1 � 1 esetén a �13� függvény az  
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zp,C��� � 11 S JKp�YKC�                                                  �15� 

alakot ölti, 5 értéke pedig  

5 � �f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg .                                                �16� 

A �15� szerinti zp,C��� függvény azonos a �2� képlettel adott szigmoid tagsági függvénnyel 

(csak a paraméterek és a független változó jelölésében különböznek), ezért a �12� szerinti zp,Yg,]xg,]t,]s��� függvény a szigmoid függvény egy általánosított lineáris 

transzformáltjának tekinthetı.  

�b � 0, �1 � 1 esetén a �12� függvény az 

zp,Yg,]xg ��� � 11 S 1 A �Yg�Yg JKp�YKYg�                                   �17� 

alakban írható fel, melyet logisztikus függvénynek neveznek. Dolgozatom további részében 

logisztikus értékelı függvényként (szigmoid tagsági függvényként) ezt vagy a �15� az alakot 

használom annak függvényében, hogy melyik alak alkalmazása egyszerőbb és célravezetıbb. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a �15� és �17� függvények voltaképpen azonosak, ugyanazt az 

értékelési koncepciót testesítik meg, közöttük a különbség elsısorban formai: zp,Yg,]xg ��� 

az `, �f, �Yg paraméterekkel, míg zp,C�m� a `, 5 paraméterekkel határozza meg a függvényt 

egyértelmően. 

�Yg � #$ esetén 

zp,Yg,]xg ��f� � �Yg � zp,C�a� � 12. 
Rögzített ` esetén az �f, �Yg paraméter-pár, ami egyúttal a függvénygörbe |�f; �Yg} 

pontját adja, az )5; #$* ponton átmenı logisztikus függvényt határozza meg, ha 5-t a �16� 

szerint vesszük fel. 

A logisztikus, illetve a szigmoid függvénynek számos alkalmazása ismert. Modis (1992) 

járványok terjedésének modellezésére használja a függvényt. A függvény segítségével 

leírhatók a technológiaváltások a technológiai életciklusokban (Fisher és Pry, 1971). A 

függvény alkalmazható, mint küszöbérték függvény neurális hálózatokban (Mitchell, 1997), 
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vagy mint regressziós függvény (Hosmer és Lemeshov, 1989). Dombi (1990) munkájában 

ajánlja a függvény fuzzy tagsági függvényként történı alkalmazását. 

2.6.1.1. A logisztikus függvény tulajdonságai 

Értelmezési tartomány és folytonosság 

Az zp,Yg,]xg ��� függvény minden valós �-re értelmezett, és minden pontjában folytonos. 

Monotonitás 

A függvény szigorúan monoton növekvı, illetve csökkenı, ha ` pozitív, illetve negatív. 

Határértékek, értékkészlet 

Könnyen belátható, hogy 

limYK� 11 S 1 A �Yg�Yg JKp�YKYg� � 0 

és 

limY� 11 S 1 A �Yg�Yg JKp�YKYg� � 1 

A függvény a 0 és az 1 értékeket csak határértékben veszi fel, helyettesítési értékben azonban 

nem. Ez azt jelenti, hogy a függvény egy véges .�V, �]/ intervallum kezdı-, illetve 

végpontjában nem 0, illetve 1 értékő, azaz szigorúan véve nem lehet fuzzy tagsági függvény. 

Ugyanakkor a függvény paramétereinek segítségével „beállítható” a függvény alakja, illetve 

helye a számegyenes mentén, s így elérhetı, hogy a függvény helyettesítési értéke az �V, 

illetve �], helyen a gyakorlat szempontjából elegendı pontossággal közel 0, illetve közel 1 

legyen. A konkrét alkalmazások során annak ellenırzése, hogy a mérési skála kezdı-, illetve 

végpontjában az értékelı függvény kellı pontossággal közel 0, illetve köze1 1 értékő, 

felhasználható arra, hogy az alkalmazás helyességét ellenırizzük. 

Alaki viszonyok 

A függvény alaki viszonyainak meghatározásához érdemes azt a �15� szerinti 

zp,C��� � 11 S JKp�YKC� 
alakban vizsgálni, ahol 5 a �16� összefüggés szerint 
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5 � �f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg . 
A számítások részletezése nélkül a függvény második deriváltja 

B$zp,C���B�$ � `$ �JKp�YKC��$2�1 S JKp�YKC�� A JKp�YKC��1 S JKp�YKC��$.1 S JKp�YKC�/�  

Ennek elıjelét az 

�JKp�YKC��$2�1 S JKp�YKC�� A JKp�YKC��1 S JKp�YKC��$ � 

� �JKp�YKC���1 S JKp�YKC���JKp�YKC� A 1� 
kifejezés elıjele határozza meg. Mivel 

�JKp�YKC���1 S JKp�YKC�� F 0 

minden �-re, ezért a függvény második deriváltja pontosan akkor negatív, pozitív, vagy 

zérus, amikor 

JKp�YKC� A 1 

negatív, pozitív, vagy zérus. 

Az 1. táblázat összefoglalja a függvény alaki viszonyait. 

1. táblázat: az ��,���� függvény alaki viszonyai 

 ` F 0 ` % 0 

� 
JKp�YKC� A 1 

elıjele 
Alak 

JKp�YKC� A 1 

elıjele 
Alak 

� % 5 pozitív konvex negatív konkáv 

� � 5 zérus inflexió zérus inflexió 

� F 5 negatív konkáv pozitív konvex 

 

Az 1. táblázatban összefoglaltak alapján az zp,C��� függvénynek inflexiós pontja van az 5 

helyen. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az 
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zp,Yg,]xg ��� � 11 S 1 A �Yg�Yg JKp�YKYg� 

függvénynek inflexiós pontja van az 

�f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg  

helyen. Ezen a helyen a függvény helyettesítési értéke 
#$. 

Szimmetria viszonyok 

Tetszıleges ∆ valós szám esetén:  

zp,Yg,]xg ��f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg S ∆� � 1
1 S 1 A �Yg�Yg JKpuYgq#p vw#K]xg]xg q∆KYgy � 

� 11 S JKp∆ � 1 A 11 S Jp∆ � 1 A 1
1 S 1 A �Yg�Yg JKpuYgq#p vw#K]xg]xg K∆KYgy � 

� 1 A zp,Yg,]xg ��f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg A ∆�. 
Ez azt jelenti, hogy zp,Yg,]xg ���, illetve 1-zp,Yg,]xg ��� helyettesítési értékei az  

�f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg  

helytıl ∆, illetve A∆ távolságra egyenlık, azaz zp,Yg,]xg ��� grafikonja centrálisan 

szimmetrikus az 

��f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg ; 12� 

pontra, amely egyúttal a függvény inflexiós pontja is. 

A � paraméter szerepe 

A �6� egyenlet alapján, felhasználva hogy, ���f� � �Yg (�b � 0,  �1 � 1) az zp,Yg,]xg ��� 

függvény deriváltja az �f helyen: 
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Bzp,Yg,]xg ���B� �             �� � �f   �  `|1 A ���f�}���f� � `|1 A �Yg}�Yg 

Eszerint rögzített �f és �Yg esetén a függvénygörbe meredeksége az |�f; �Yg} pontban `-

val arányos.  

Hasonlóan, az zp,C��� függvény meredeksége az 5 helyen: 

Bzp,C���B� �            �  � � 5 4̀  �                                                     �18� 

A függvénygörbe szimmetrikus az )5; #$* pontra, így a ` paraméter azt határozza meg, hogy a 

függvény mekkora meredekséggel megy át 0-ból 1-be (ha ` pozitív), illetve 1-bıl 0-ba (ha ` 

negatív) az  

u5; 12y � ��f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg ; 12� 

pont körül. 

Ha ` a pozitív végtelenhez tart, akkor 

zp,C��� � 11 S JKp�YKC� 
felfogható az 

���� � �0, ha � % 51, ha � � 5� 
karakterisztikus függvény folytonos „változataként”.  

A ` paraméter szerepével kapcsolatban érdemes megemlíteni az zp,C��� függvény következı 

tulajdonságát. Egyszerő átalakításokkal 

zp,C��� � 11 S JKp�YKC� � 1 S JKp�YKC� A JKp�YKC�1 S JKp�YKC� � 1 A JKp�YKC�1 S JKp�YKC� � 

� 1 A 11 S Jp�YKC� � 1 A zKp,C���. 
Ez azt jelenti, hogy ` elıjelének ellentétesre változtatása a függvénygörbe tükrözését jelenti 

az 
#$ ordinátájú vízszintes egyenesre. Pozitív ` esetén a szigmoid görbe S-alakú, negatív ` 

esetén pedig Z-alakú. 
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A 18. ábra azonos 5 paraméterő és különbözı ` paraméterő zp,C��� függvények grafikonjait 

mutatja. 

18. ábra: ��,���� görbék különbözı � paraméterekkel (�� % �� % ��), rögzített � mellett 

Az �� paraméter szerepe 

Az �f, illetve az  

5 � �f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg . 
paraméter zp,Yg,]xg ���, illetve zp,C��� függvénygörbéjének helyét határozza meg a 

vízszintes koordinátatengely mentén (19. ábra). 

19. ábra: ��,���� görbék különbözı � paraméterekkel (�� % �� % ��), rögzített � mellett 

Megjegyzendı, hogy a 


 � 5 � �f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg  
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E � 1̀
 

helyettesítésekkel adódó 

��,N��� � 11 S JKYK�N  

függvény az úgynevezett logisztikus valószínőségi eloszlásfüggvény (Balakrishnan, 1992), 

melynek 
 a helyzetparamétere, E pedig a skálaparamétere. Ezek a paraméter elnevezések – 

figyelembe véve a fenti helyettesítéseket – jól utalnak az zp,Yg,]xg ���, illetve zp,C��� 

függvény paramétereinek szerepére. 

2.6.2. Értékelés az Eω(m) függvény szerint 

1999-ben és 2000-ben, Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységem keretein belül 

foglalkoztam a logisztikus függvény és deriváltjainak közelítésével. Munkám eredményeit a 

„A szigmoid függvény és alkalmazásai” címő TDK dolgozatomban és az „Approximációk és 

alkalmazások a logisztikus függvényre” címő diplomadolgozatomban foglaltam össze. 

Kutatásaim egyik célja a szigmoid függvény olyan függvényekkel történı közelítése volt, 

amelyek hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint maga a logisztikus függvény, de 

számítási szempontból helyettesítési értékeik egyszerőbben és gyorsabban számíthatók. 

2.6.2.1. Eω(m) konstrukciója 

Ismeretes, hogy JKL 0 körüli Taylor sora 

JKL � 1 A 8 S 8$2! A 8�3! S 8�4! A � 

Ha 8 ^ 0, akkor  

JKL ^ 1 A 8.                                                                �19� 

5 � 0 esetén a �15� függvény 

zp��� � 11 S JKpY ,                                                         �20� 

amely a �19� összefüggés felhasználásával az � � 0 helyen és annak közelében jól 

közelíthetı az 

zp,CDD9ZL.��� � 11 S �1 A ��p                                                  �21� 
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függvénnyel. A szigmoid függvényrıl tudjuk, hogy a 0 és 1 értékeket nem veszi fel. Ha olyan 

függvénnyel szeretnénk közelíteni, amely a mérési skálának választott intervallumon a 0 és 1 

értékeket fel is veszi, akkor a �21� közelítés helyett érdemes az  

����� � ���� S �1 A ���  
közelítı függvénybıl kiindulnunk, ahol � � .0,1/. Könnyen ellenırizhetı, hogy az ����� 

függvény � F 0 esetén rendelkezik a következı tulajdonságokkal: 

i.) ���0� � 0, 

ii.) �� )#$* � #$, 

iii.) ���1� � 1, 

iv.) ����� szigorúan monoton növekvı a .0,1/ intervallumon. 

Az ����� függvény deriváltja: 

B�����B� � ���K#�1 A ���K#.�� S �1 A ���/$ , 
és ennek helyettesítési értéke az � � #$ helyen: 

B�����B� ��            �  � � 12
�.� 

Ez azt jelenti, hogy az ����� függvény � paraméterének szerepe azonos a �20� logiszitkus 

függvény ` paraméterének szerepével, azaz a függvénygörbe meredekségét határozza meg az � � #$ helyen. Belátható továbbá, hogy a ����� függvénynek inflexiós pontja van az � � #$ 

helyen. Ezek alapján � F 0 esetén a ����� függvény hasonlóan S-alakú göbét ír le a .0,1/ 
intervallumon, mint a  

zp,#$��� � 11 S JKp)YK#$* 

képlettel adott szigmoid függvény ` F 0 esetén. Mindkét függvény helyettesítési értéke 
#$ az 

� � #$ helyen. Ezért ha az � paramétert úgy választjuk meg, hogy 
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B�����B� ��              � � 12
 � �  Bzp���B� ��              � � 12

 �                                    �22� 

teljesüljön, azaz ����� és zp,�O��� meredeksége az � � #$ helyen azonos legyen, akkor a két 

függvény elsı rendben illeszkedik egymáshoz és ����� az zp,�O��� függvény egy jó közelítését 

adja. 

Mivel  

B�����B� ��              � � 12
� � � 

és 

Bzp,#$���B� ��              � � 12
� � 4̀ 

Ezért a �22� feltétel akkor teljesül, ha 

� � 4̀. 
Az ����� függvény a 0 helyen 0 értéket, az 1 helyen 1 értéket vesz fel. Az zp,�O��� függvény 

helyettesítési értéke a 0 helyen nem 0, illetve az 1 helyen nem 1, de a függvénygörbe )#$ ; #$* 

pontra való szimmetriája miatt a függvény helyettesítési értékének eltérése 0-tól és 1-tıl 

azonos a 0, illetve az 1 helyen. Ezt az eltérést a ` paraméter határozza meg. Minél nagyobb ` 

értéke, annál gyorsabban simul a függvénygörbe a vízszintes tengelyhez és az 1 ordinátájú 

egyeneshez. A 20. ábrán különbözı `-ákra láthatjuk az zp,�O��� függvény és a közelítı 

����� függvény görbéit. A szürke vonalak a szigmoid függvények, a feketék az ����� 

függvények grafikonjai. Az ábráról jól látszik, hogy kicsi `-ák esetén a közelítés gyenge a .0,1/ intervallum végpontjaiban (ilyenkor az ����� függvény grafikonja sem igazán S-

alakú). Ez azonban a gyakorlat szempontjából nem jelent problémát, hiszen ezekben az 

esetekben a szigmoid függvény a 0, illetve az 1 helyen, 0-tól, illetve 1-tıl jelentısen eltérı 
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értékeket vesz fel, azaz nem használható értékelı függvényként. Ugyanakkor, ha a szigmoid 

függvény a .0,1/ intervallumon a közel 0, illetve közel 1 értékeket felveszi, akkor a függvény ����� függvénnyel történı közelítése nagyon jó. 
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20. ábra: ��,����� függvény közelítése ����� függvénnyel különbözı � paraméterek esetén 
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Az ����� függvény egy változatát � néven Dombi József alkalmazta elıször tagsági 

függvényként a fuzzy elméletben (Dombi és Gera, 2005). 

Megjegyzem, hogy negatív � esetén 

����� � ���� S �1 A ��� � 1�|�|1�|�| S 1�1 A ��|�| , 
s ekkor ����� nem értelmezhetı az � � 0 és � � 1 helyen. 

A fenti megfontolások alapján az ����� függvénybıl az  

���� A 5 S 12� 

lineáris transzformációval származtatott  

��,C : i5 A 12 , 5 S 12j  .0,1/ 
��,C��� � )� A 5 S 12*�

)� A 5 S 12*� S �1 A )� A 5 S 12*�� 

függvény az �5 A #$ , 5 S #$� intervallumon jó közelíti a �15� szerinti 

zp,C��� � 11 S JKp�YKC� 
logisztikus függvényt, ha  

� � 4̀. 
Az ��,C��� függvénybıl, annak vízszintes tengely menti nyújtásával (vagy zsugorításával) 

elıállítható az .5 A �, 5 S �/ intervallumon �� F 0� értelmezett 

��,C,���� � )� A 5 S �2� *�
)� A 5 S �2� *� S )1 A � A 5 S �2� *� 

függvény, amely hasonló tulajdonságokkal rendelkezik az .5 A �, 5 S �/ intervallumon, mint 

az ��,C��� függvény az �5 A #$ , 5 S #$� intervallumon: 

i.) ��,C,��5 A �� � 0, 
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ii.) ��,C,��5� � #$, 

iii.) ��,C,��5 S �� � 1, 

iv.) ��,C,���� szigorúan monoton növekvı, ha � pozitív. 

A függvény deriváltja az 5 helyen 

B��,C,����B� �              � � 5 � � �2�. 
Az ��,C,���� függvény grafikonja pozitív � esetén S-alakú görbét ír le, amelynek inflexiós 

pontja az 5 helyen van. Ha az � paramétert úgy választjuk meg, hogy  

�2� � 4̀, 
akkor az ��,C,���� és a zp,C��� függvény egyenlı meredekségő az 5 helyen. Ezért  

� � `�2                                                                      �23� 

esetén az ��,C,���� függvény jó közelíti az zp,C��� függvényt az .5 A �, 5 S �/ 
intervallumon. A közelítés jóságáról – az zp,�O��� függvény �����-mel történı közelítésének 

jóságával kapcsolatos gondolatmenet alapján – elmondható, hogy ha az zp,C��� függvény az .5 A �, 5 S �/ intervallum kezdı, illetve végpontjában jó közelítéssel 0, illetve 1 értékő (` 

pozitív), akkor az ��,C,���� függvénnyel történı közelítés igen jó. Mivel � pozitív, ezért � és ` elıjele azonos, és pozitív � esetén a függvény szigorúan monoton növekvı, míg negatív �-

ákra szigorúan monoton csökkenı. Negatív � esetén – hasonlóan az ����� függvénynél 

mondottakhoz – az ��,C���, illetve ��,C,���� függvény nem értelmezhetı az � � 5 A #$, 

� � 5 S #$, illetve � � 5 A �, � � 5 S � helyeken. 

Mérési skálánk az .�V, �]/ intervallum, ezért gyakorlatiasabb, ha az ��,C,���� függvénybıl 

az 

�V � 5 A  �                                                                  �24� 

�] � 5 S  �                                                                  �25� 

helyettesítések alkalmazásával adódó 
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��,Y�,Y ��� � ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S )1 A � A �V�] A �V*� 

függvényt használjuk. 

Ebben az alakban az �-ra vonatkozó �23� összefüggés: 

� � `�2 � `��] A �V�4                                                       �26� 

Az ��,Y�,Y ��� függvény � �26� szerinti választása esetén jó közelíti az 

zp,Y�,Y ��� � 11 S JKp�YK)Y�qY $ *� 
szigmoid függvényt. Fontos látni, hogy az ��,C,���� és ��,Y�,Y ��� függvény a �24� és �25� 

helyettesítések mellet teljesen azonos, az 5 paraméter szerepét az 

5 � �V S �]2  

hányados tölti be. Az ��,Y�,Y ��� függvénnyel tehát olyan zp,C��� logisztikus függvény 

közelíthetı jól, amelynek 5 paramétere az .�V, �]/ mérési skála középpontjával azonos. A 

gyakorlatban azonban szükséges lehet olyan zp,C��� logisztikus értékelı függvény 

alkalmazására, amelynek 5 paramétere nem a mérési skála középpontjában van. 

Legyen 5 � ��V, �]�. Az ��,Y�,Y ��� függvénybıl kiindulva konstruálható az .�V, �]/ 
mérési skáláról a .0,1/ értékelési skálára képezı 

��,C,Y�,Y ��� � ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*��                          �27� 

függvény. Ez a függvény hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint az ��,Y�,Y ��� 

függvény azzal a különbséggel, hogy míg � F 0 esetén az ��,Y�,Y ��� S-alakú 

függvénygörbe 0-ból 1-be történı átmenete az .�V, �]/ mérési skála középpontjára 

szimmetrikusan történik meg, addig az ��,C,Y�,Y ��� függvény esetén ezen átmenet helyét 5 

paraméter határozza meg, ahol 5 az ��V, �]� intervallum tetszés szerinti pontja. 

A számítások részletezése nélkül az ��,C,Y�,Y ��� függvény deriváltja: 
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B��,C,Y�,Y ��� B� � � 1�] A �V ) � A �V�] A �V*�K# )5 A �V�] A 5*� ) �] A ��] A �V*�K#
�) � A �V�] A �V*� S )5 A �V�] A 5*� ) �] A ��] A �V*��$ . 

Ennek helyettesítési értéke az 5 helyen 

B��,C,Y�,Y ���B� �              � � 5 � � ���] A �V�4��] A 5��5 A �V� 

Azaz rögzített �V, �] és 5 esetén a függvénygörbe meredekségét – hasonlóan az ��,Y�,Y ��� és a szigmoid függvényt közelítı eddig bemutatott függvényekhez – az � 

paraméter határozza meg. Mivel 

��,C,Y�,Y �5� � zp,C�5� 

és az zp,C��� függvénygörbe meredeksége az 5 helyen 
p�, így az 

4̀ � ���] A �V�4��] A 5��5 A �V�                                                       �28� 

egyenlıség fennállása esetén ��,C,Y�,Y ��� és zp,C��� elsı-rendben illeszkednek az 5 

helyen. A �28� egyenletbıl az elsı-rendő illeszkedést biztosító �: 

� � `��] A 5��5 A �V���] A �V� .                                                     �29� 

Könnyen ellenırizhetı, hogy 

5 � �V S �]2  

esetén 

��,C,Y�,Y ��� � ��,Y�,Y ���, 
valamint az �-ra kapott �29� összefüggés az 

� � `��] A �V�4  

alakba megy át, amely megegyezik az ��,Y�,Y ��� függvény esetén az �-ra megadott �26� 

összefüggéssel. 

Láttuk, hogy az zp,C��� függvény ��,C,���� valamint ��,Y�,Y ��� függvénnyel történı 

közelítésének jóságát a ` paraméter határozza meg. Ennek oka az, hogy az 5 helyen a 
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szigmoid és a közelítı � függvény elsı-rendben illeszkednek egymáshoz, míg pozitív ` 

esetén 5-tól balra, illetve jobbra távolodva a két � függvény fokozatosan közelít a nulla, 

illetve egy értékhez, majd a vizsgált intervallum kezdı- és végpontjában ezeket az értékeket 

fel is veszi. Ugyanakkor az, hogy a szigmoid függvény a vizsgált intervallum kezdı-, illetve 

végpontjában mennyire tért el a nulla, illetve egy értéktıl, a ` paraméter értékétıl függ. 

Az .�V, �]/ mérési skáláról a .0,1/ értékelési skálára képezı ��,C,Y�,Y ��� függvény az 5 

helyen az 
#$ értéket veszi fel, de a függvény nem feltétlenül szimmetrikus az )5; #$* pontra, 

mert 5 az ��V, �]� intervallum tetszıleges pontja lehet. Ebben az esetben az zp,C��� 

függvény helyettesítési értékének eltérése a 0-tól az �V és 1-tıl az �] helyeken nem 

feltétlenül egyenlı (csak akkor az, ha 5 az .�V, �]/ intervallum középpontja). Általános 

esetben ezeket az eltéréseket tehát a ` és 5 paraméter együtt határozzák meg, így a közelítés 

pontosságának vizsgálata már összetettebb és nehezebb feladat, mint az ��,C,���� és ��,Y�,Y ��� függvény esetén. Éppen ezért, és az egyszerőséget szem elıtt tartva – a közelítés 

pontosságával kapcsolatos korábbi gondolathoz visszanyúlva – elmondható, hogy ha az zp,C��� függvény az .�V, �]/ intervallum kezdı- és végpontjában jó közelítéssel nulla, 

illetve egy értékő, akkor annak ��,C,Y�,Y ��� függvénnyel történı közelítése � �29� szerinti 

választása esetén a gyakorlat szempontjából kellı pontosságú. Ha pozitív ` esetén az zp,C��V� ^ 0 és zp,C��]� ^ 1 feltételek nem teljesülnek, akkor az zp,C��� függvény 

értékelési célokra nem alkalmas. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor viszont a ��,C,Y�,Y ��� függvény – � alkalmas választása mellet – jól közelíti az zp,C��� függvényt, 

így az ��,C,Y�,Y ��� függvény segítségével kvázi logisztikus értékelés valósítható meg. Az ��,C,Y�,Y ��� függvényt, mint értékelı függvényt (Evaluator function) a továbbiakban ��,C,Y�,Y ���-mel jelölöm, azaz 

��,C,Y�,Y ��� � ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*�� .                   �30�  

Megjegyzem, hogy az ��,C,Y�,Y ��� függvény általánosításával elıállított, az .�V, �]/ 
intervallumból az .�b , �1/ intervallumba képezı 

��,C,Y�,Y ,]t,]s��� � �b S ��1 A �b� ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*��       �31� 
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függvényt – amely az eddigiek értelmében csak �b � 0 és �1 � 1 esetén tekinthetı értékelı 

függvénynek – dolgozatom 4. fejezetében regressziós függvényként fogom alkalmazni. 

Az ��,C,Y�,Y ��� függvény elhelyezkedését, illetve alakját az .�V, �]/ intervallumban az 5, 

illetve az � paraméter határozzák meg. E két paraméter megadásával a függvény 

egyértelmően adott, ha �V és �] rögzített. Mivel a függvény helyettesítési értéke az 5 helyen #$, így az 5 paraméter értékének megadásával egyúttal a függvénygörbe )5; #$* pontját is 

kijelöljük.  

Az  

zp,Yg,]xg ��� � 11 S 1 A �Yg�Yg JKp�YKYg� 

logisztikus függvény a függvénygörbe |�f, �Yg} pontjával valamint a ` paraméterrel 

egyértelmően megadható. Láttuk, hogy ez a függvény egyenértékő a �15� szerinti zp,C��� 

függvénnyel, ha az 5 paraméter értékét a �16� összefüggés szerint választjuk meg. A 

logisztikus függvény zp,Yg,]xg ��� alakjának használata a gyakorlatban akkor elınyös, ha a 

függvénygörbe |�f, �Yg} pontja ismert. (Megjegyzendı, hogy ez általában valamilyen 

szakértıi becslés eredményeként adódik.) 

A �30� szerinti ��,C,Y�,Y ��� függvény felhasználásával konstruálható az .�V, �]/ 
intervallumból a .0,1/ intervallumba képezı 

��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� � ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S 1 A �Yg�Yg ��f A �V�] A �f )1 A � A �V�] A �V*��         �32� 

függvény, amelynek segítségével az zp,Yg,]xg ��� logisztikus függvény jól közelíthetı 

)�f � ��V, �]�, �Yg � �0,1�* . Ez a függvény az ��,C,Y�,Y ��� függvényhez nagyon 

hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, és – csakúgy, mint az zp,Yg,]xg ��� függvény – az �f 

helyen az �Yg értéket veszi fel. A számítások részletezése nélkül az ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� 

függvény deriváltja:  

B��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� B� � 
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� � 1 A �Yg�Yg
1�] A �V ) � A �V�] A �V*�K# )�f A �V�] A �f*� ) �] A ��] A �V*�K#

¡) � A �V�] A �V*� S 1 A �Yg�Yg )�f A �V�] A �f*� ) �] A ��] A �V*�¢$ . 
A derivált helyettesítési értéke az �f helyen: 

B��,Yg,]xg ,Y�,Y ���B� �               � � �f � � �|1 A �Yg}�Yg��] A �V���] A 5��5 A �V� . 
Mivel zp,Yg,]xg ��� deriváltja az �f helyen `|1 A �Yg}�Yg és 

zp,Yg,]xg ��f� � ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��f� � �Yg , 
ezért ha �-át úgy választjuk meg, hogy 

�|1 A �Yg}�Yg��] A �V���] A 5��5 A �V� � `|1 A �Yg}�Yg                            �33� 

teljesül, akkor ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� és zp,Yg,]xg ��� elsı-rendben illeszkedik az |�f, �Yg} 

pontban. Az �33� egyenlıségbıl az elsı-rendő illeszkedést biztosító �: 

� � `��] A �f���f A �V���] A �V�                                                 �34� 

Látható, hogy az �-ra kapott �29� és �34� összefüggések nagyon hasonlóak. Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy � �29� szerinti választása esetén az ��,C,Y�,Y ��� függvény az zp,C���  
függvényhez annak )5; #$* inflexiós pontjában illeszkedik elsı-rendben, míg � �34� szerinti 

választása az ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� és zp,Yg,]xg ��� függvény |�f, �Yg} pontban történı elsı-

rendő illeszkedését biztosítja. Korábban láttuk, hogy az zp,Yg,]xg ��� függvény inflexiós 

pontja az 

��f S 1̀ ln 1 A �Yg�Yg ; 12� 

pont, azaz |�f, �Yg} csak akkor inflexiós pontja zp,Yg,]xg ���-nek, ha �Yg � #$. Könnyen 

ellenırizhetı, hogy ha �f � 5 és �Yg � #$, akkor rögzített �, �V és �] mellet az ��,C,Y�,Y ��� és ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvény megegyezik. Elmondható tehát, hogy az ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvény az ��,C,Y�,Y ��� függvény egy olyan speciális változata, 
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amelynek segítségével zp,Yg,]xg ��� jól közelíthetı, ha �-át az �34� összefüggés szerint 

választjuk meg.  

Érdemes megemlíteni, hogy rögzített �, �V és �] és tetszıleges �f � ��V, �]� és �Yg ��0,1� mellett, 

5 � �] u1 A �Yg�Yg y#� �f A �V�] A �f S �V
1 S u1 A �Yg�Yg y#� �f A �V�] A �f

 

esetén ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� � ��,C,Y�,Y ��� minden �-re az .�V, �]/ intervallumon. Ez 

azonban csak egy formai átírás, mert � �34� szerinti rögzítésével ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� ���,C,Y�,Y ��� továbbra is az �f helyen illeszkedik elsı-rendben az zp,Yg,]xg ��� 

függvényhez.  

Annak vizsgálata, hogy az ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvény milyen jósággal közelíti az zp,Yg,]xg ��� függvényt bonyolult, a közelítés pontossága rögzített �V és �] esetén a `, �f 

és �Yg paraméterektıl függ. Azt azonban elmondhatjuk, hogy ha a `, �f és �Yg paraméterek 

olyan értékőek, amelyek mellet az zp,Yg,]xg ��� függvény értékelı függvényként 

alkalmazható – azaz pozitív ` esetén zp,C��V� ^ 0 és zp,C��]� ^ 1, illetve negatív ` esetén zp,C��V� ^ 1 és zp,C��]� ^ 0 – akkor a függvény ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvénnyel történı 

közelítése jónak bizonyul. Ezt a gyakorlati tapasztalatok, amelyeket munkám 4. Fejezetében 

tárgyalok, szintén alátámasztják. 

Negatív �-ák kezelése 

Az ��,C,Y�,Y ��� és ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvények � paraméterével kapcsolatban az 

alábbi, a gyakorlat szempontjából is hasznos, tulajdonságok mondhatók el. 

Ha � £ �V és � £ �] |5 � ��V, �]�}, akkor az 1 A ��,C,Y�,Y ��� különbség azonos 

átalakításokkal az alábbi alakba írható: 

1 A ��,C,Y�,Y ��� � 1 A ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*�� � 
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� )5 A �V�] A 5*� ) �] A ��] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S )5 A �V�] A 5*� ) �] A ��] A �V*� � 

� )5 A �V�] A 5*� ) �] A ��] A �V*� ) � A �V�] A �V 5 A �V�] A 5 �] A ��] A �V*K�
�) � A �V�] A �V*� S )5 A �V�] A 5*� ) �] A ��] A �V*�� ) � A �V�] A �V 5 A �V�] A 5 �] A ��] A �V*K� � 

� ) � A �V�] A �V*K�
) � A �V�] A �V*K� S )5 A �V�] A 5*K� ) �] A ��] A �V*K� � 

� ) � A �V�] A �V*K�
) � A �V�] A �V*K� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*�K�. 

Rövidebb írásmódban 

1 A ��,C,Y�,Y ��� � �K�,C,Y�,Y ���                                        �35� 

adódik. 

Ahogy ` elıjelének ellentétesre változtatása a logisztikus függvénygörbe tükrözését jelenti az #$ ordinátájú vízszintes egyenesre, úgy az � paraméter elıjelének ellentétesre változtatása – a 

�35� összefüggés alapján – az ��,C,Y�,Y ��� függvények grafikonját tükrözi az 
#$ ordinátájú 

vízszintes egyenesre. 

Ehhez hasonló módon belátható, hogy � elıjelének ellentétesre változtatása, valamint �Yg 

helyére 1 A �Yg írása ugyanezt a tükrözést eredményezi az ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvény 

esetén, azaz 

1 A ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� � �K�,Yg,#K]xg ,Y�,Y ���.                             �36� 

Az 1 A ��,C,Y�,Y ��� különbség � £ �V és � £ �] |5 � ��V, �]�} esetén az alábbi 

módón is átírható: 

1 A ��,C,Y�,Y ��� � 1 A ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*�� � 
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� )5 A �V�] A 5*� ) �] A ��] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S )5 A �V�] A 5*� ) �] A ��] A �V*� � 

� )5 A �V�] A 5*� ) � A �]�V A �]*�
) �V A ��V A �]*� S )5 A �V�] A 5*� ) � A �]�V A �]*� � 

� )5 A �]�V A 5 5 A �V�] A 5*� ) � A �]�V A �]*�
)5 A �]�V A 5 �V A ��V A �]*� S )5 A �]�V A 5 5 A �V�] A 5*� ) � A �]�V A �]*� � 

� ) � A �]�V A �]*�
) � A �]�V A �]*� S )5 A �]�V A 5*� ) �V A ��V A �]*� 

� ) � A �]�V A �]*�
) � A �]�V A �]*� S �5 A �]�V A 5 )1 A � A �]�V A �]*��. 

Az kaptuk, hogy 

1 A ��,C,Y�,Y ��� � 1 A ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*�� � 

� ) � A �]�V A �]*�
) � A �]�V A �]*� S �5 A �]�V A 5 )1 A � A �]�V A �]*�� .                               �37� 

Ez azt jelenti, hogy az ��,C,Y�,Y ��� függvény képletében az �V és �] paraméterek 

felcserélése ugyanazt eredményezi, mint az � paraméter elıjelének ellentétesre változtatása, 

azaz �V és �] felcserélése az ��,C,Y�,Y ��� függvény grafikonját az 
#$ ordinátájú vízszintes 

egyenesre tükrözi.  

Hasonló módon belátható, hogy �V és �] felcserélése, valamint �Yg helyére 1 A �Yg írása 

ugyanezt a tükrözést eredményezi az ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvény esetén, azaz 

1 A ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� � 1 A ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S 1 A �Yg�Yg ��f A �V�] A �f )1 A � A �V�] A �V*�� � 
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� ) � A �]�V A �]*�
) � A �]�V A �]*� S �Yg1 A �Yg ��f A �]�V A �f )1 A � A �]�V A �]*�� .                      �38� 

Negatív � esetén az ��,C,Y�,Y ��� és ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvények az �V és �] 

helyeken nem értelmezhetık. Ugyanakkor, a �35�, �36�, �37� és �38� összefüggések alapján 

belátható, hogy az �V és �] értékeket felcserélve, majd � abszolút értékét véve mind ��,C,Y�,Y ���, mind ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� helyettesítési értékei megegyeznek az eredeti 

(�V % �], � % 0) megfelelı függvény helyettesítési értékeivel, azzal a különbséggel, hogy 

az így nyert függvények értelmezettek az �V és �] helyeken. Helyettesítési értékeik ezeken a 

helyeken rendre 1 és 0. E függvények e tulajdonságainak fıként a számítások technikai 

elvégzése szempontból lehet elınye. Ha negatív � esetén például az ��,C,Y�,Y ��� függvény 

értékeit szeretnénk kiszámítani az .�V, �]/ intervallumon, akkor mivel a függvény az �V és �] helyeken nem értelmezett (de tudjuk, hogy ezeken a helyeken az értékelı függvénynek 1, 

illetve 0 értékőnek kell lennie), ezért vagy az 

��,C,Y�,Y �¤� ��� � ¥ 1, ha � � �V��,C,Y�,Y ���, ha �V % � % �]0, ha � � �]
� 

függvényt alkalmazhatjuk, vagy az ezzel egyenértékő, az �V és �] paraméterek 

felcserélésével és � abszolút értékének vételével nyert 

) � A �]�V A �]*|�|
) � A �]�V A �]*|�| S �5 A �]�V A 5 )1 A � A �]�V A �]*�|�| 

függvénnyel számolhatunk a teljes .�V, �]/ intervallumon. A 3.6. alfejezetében található 

beszállítók értékelésével foglalkozó példában ez utóbbi számítási módot alkalmaztam. 

2.7. Konklúziók 

E fejezetben tárgyalt elméleti kutatásaimat összegzı H1, H2, H3 és H4 hipotézisek az 

eddigiek alapján alátámasztást nyertek, az eredményeket munkám elsı (T1) tézisében 

összegzem. A T1 tézisben, valamint dolgozatom további részében az ����� függvények 

győjtınév alatt az ��,C,Y�,Y ��� és ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvényeket értem, melyeket kvázi 

logisztikus értékelı függvényeknek nevezek. 
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T1: Üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának mutatószámokkal történı 

jellemzése esetén a fellépı bizonytalanságok és torzító hatások a logisztikus, valamint az 

azt közelítı ¦���� függvényekkel, mint fuzzy tagsági-, illetve mint értékelı 

függvényekkel kezelhetık. A fuzzy értelemben vett megbízható, jó halmazhoz tartozás 

definiálható, a mutatószám alapú mérés eredményeinek megbízhatóság alapú értékelése 

megvalósítható és ezáltal a menedzsment döntések konzisztenciája növelhetı. 
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3. Értékelı függvények alkalmazása 

A logiszikus, illetve az azt közelítı kvázi logisztikus ����� függvények segítségével üzleti 

folyamatok megbízhatóságának, jóságának mért karakterisztikái vagy attribútumai a 

hétköznapi üzleti élet racionalitását megtestesítı logisztikus, illetve kvázi logisztikus 

értékelés alapgondolatán keresztül értékelhetık. Ahhoz azonban, hogy egy konkrét 

logisztikus vagy kvázi logisztikus értékelı függvény adekvát módon fejezze ki az értékelı 

entitás mért értékekkel kapcsolatos percepcióit, az értékelı függvényt kalibrálni kell. 

Dolgozatom e fejezetének elsı alfejezetében az értékelı függvények kalibrálását tárgyalom, 

míg a további alfejezetek a korábban bemutatott elméleti módszerek és konstrukciók vállalati, 

üzleti gyakorlatban történı alkalmazásaival foglalkoznak. 

3.1. Értékelı függvények kalibrálása 

A logisztikus, valamint az ����� függvények kalibrálása a paramétereik oly módon történı 

megadását jelenti, amely lehetıvé teszi, hogy a függvények a szóban forgó mutatószám 

mérési skálán mért értékeihez olyan értékeket rendeljenek az értékelési skálán, amelyek 

összhangban vannak az értékelı entitás által a mért értékhez társított észlelt értékekkel. Ezt 

összegzi dolgozatom ötödik (H5) hipotézise. 

H5: A logisztikus, valamint az azt közelítı kvázi logisztikus Eω(m) függvények kalibrálásával 

elérhetı, hogy az értékelı entitás logisztikus, illetve kvázi logisztikus természető értékelése 

olyan értékeket eredményezzen az értékelési skálán, amelyek megfelelıen tükrözik az értékelı 

entitás mért értékekkel kapcsolatos percepcióit. 

A függvények paramétereinek beállítása, azaz a kalibrálás, kétféle megközelítéssel 

valósítható meg. Az egyik lehetıség az alkalmazni kívánt függvénygörbe megfelelı számú 

pontjának kijelölése, majd ezek felhasználásával a paraméterek kiszámítása. Ilyenkor a 

függvénygörbe annyi pontját kell kijelölni, amennyi szabad paramétere van az értékelı 

függvénynek. Ez a módszer az analitikus megközelítésre épülı kalibrálás.  

A másik lehetıség statisztikai alapú, a regresszió-számítás ismert módszereire épül. Az 

értékelı entitás által megadott § számú 

|�#; �Y�}, |�$; �YO}, … , |�©; �Yª} 
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mért és értékelt párból, mint pontokból álló minta felhasználásával a pontokra leginkább 

illeszkedı regressziós értékelı függvény paraméterei kiszámíthatók. Ez a statisztikai 

megközelítésre épülı kalibrálás. 

3.1.1. Analitikus megközelítés 

3.1.1.1. A logisztikus értékelı függvény kalibrálása 

Az 

zp,C��� � 11 S JKp�YKC� 
alakban felvett logisztikus függvénynek két paramétere van, ezért a függvénygörbe két 

pontjának megadásával ezek meghatározhatók. Mivel 

zp,C�5� � 12, 
ezért a kalibráláshoz célszerő az egyik pontnak az )5; #$* |5 � ��V, �]�} pontot választani, 

azaz az 5 paraméter értékének a mérési skála azon pontját kijelölni, amelyhez az értékelı 

entitás az 
#$ értéket rendeli az értékelı skálán. Az 5 paraméter ismeretében a függvénygörbe 

egy további, tetszıleges, de az )5; #$* ponttól különbözı |��; �Y«} ��� � ��V, �]� és 

�Y« � �0,1�) pontjának megadásával a ` paraméter kiszámítható, ugyanis ha |��; �Y«} a 

függvénygörbe egy pontja, akkor 

�Y« � 11 S JKp�Y«KC�, 
s mivel 5 ismert, így ez utóbbi egyenletbıl 

` � ln �Y«1 A �Y«�� A 5                                                              �39� 

adódik. A további fejezetekben bemutatásra kerülı gyakorlati alkalmazásokból és 

esettanulmányokból szerzett tapasztalatok alapján a kalibráláshoz felhasznált |��; �Y«} pont 

megválasztását illetıen érdemes a következı praktikus megfontolásokat figyelembe venni. Az |��; �Y«} pont az értékelı függvénygörbe tetszıleges pontja (�� � ��V, �]� és �Y« ��0,1�). Ha azonban a kalibrálandó logisztikus függvényre, mint egy, a megbízható, jó 

halmazhoz tartozás mértékét kifejezı fuzzy tagsági függvényre gondolunk, akkor a függvényt 
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tekinthetjük úgy is, mint annak a karakterisztikus függvénynek a fuzzy megfelelıjét, 

amelynek segítségével a tradicionális értelemben vett halmazhoz tartozást eldöntenénk. A 

tradicionális döntéshez egy, az � mutatószámra vonatkozó küszöbértéket használnánk. Ha ��-t ezzel a küszöbértékkel azonosítjuk, akkor �Y« értékének megválasztásával voltaképpen 

azt fejezzük ki, hogy a vizsgált üzleti folyamatot mennyire tekintjük megbízhatónak, jónak, 

akkor, amikor a szóban forgó karakterisztikájának vagy attribútumának mért értéke az �� 

küszöbértékkel egyenlı. �Y« 0 és 1 közötti értékeket vehet fel, de az elızıek alapján 

elmondható, hogy értéke általában 1-hez, vagy 0-hoz közeli annak függvényében, hogy az 

értékelı függvény monoton növekedı, illetve csökkenı.  

A 21. ábrán látható példában ��=80, azaz a tradicionális döntési elv szerint az � mutatószám 

80-nál nagyobb, vagy azzal egyenlı értékei esetén a folyamatot megbízhatónak, jónak 

minısítenénk, ezt mutatja a karakterisztikus függvény törtvonallal ábrázolt grafikonja. Az S-

alakú értékelı függvény a 80 helyen a 0,95-ös értéket veszi fel, így a 80-nál kicsit kisebb � 

érték alapján a folyamat még nagyjából 0,9-es mértékben megbízhatónak, jónak ítélhetı, 

ugyanakkor a 80-nál kicsit nagyobb � érték alapján sem pontosan 1 mértékő a megbízható, jó 

halmazhoz tartozás. Pontosan ez az a természete az értékelésnek, amelye lehetıvé teszi, hogy 

a mért mutatószám értékei alapján az üzleti megbízhatóságot, jóságot az emberi 

gondolkodásmóddal jól harmonizáló módon értékeljük. 

A gyakorlatban leginkább alkalmazható módszer az, amikor az �� hely rögzítése mellett 

szakértıi becslést kérünk az �Y« értékre. Ilyenkor a szakértınek, vagy a szakértıknek arra a 

kérdésre kell választ adniuk, hogy a vizsgált karakterisztika vagy attribútum � � �� 

21. ábra: Az |�¬, ¦�¬} pont megválasztása 
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nagyságú mért értékét mennyire értékelik az értékelési skálán. Ez a kérdés, a konkrét 

alkalmazások esetén, egzaktabb módon is megfogalmazható, illetve hasznosságelméleti 

szempontból is interpretálható. Ezt a témakört dolgozatom 3.3.6. pontjában tárgyalom. 

Érdemes megjegyezni, hogy a szakértıi becslések a menedzsment ismert és széles körben 

alkalmazott módszerei. Szakértıi becsléssel élünk például akkor, amikor Monte Carlo 

módszerek alkalmazása során egy valószínőségi változó várható értékére adunk becslést 

(Glasserman, 2004), vagy amikor a nettó jelenérték számításához a várható jövıbeli 

pénzáramlások értékeit adjuk meg (Brealey és Myers, 1998). 

Ha a logisztikus függvényt az 

zp,Yg,]xg ��� � 11 S 1 A �Yg�Yg JKp�YKYg� 

(�f � ��V, �]� és �Yg � �0,1�) alakban használjuk értékelı függvényként, akkor a 

függvénygörbe |�f; �Yg} pontját az �f és �Yg paraméterekkel közvetlenül megadhatjuk. Ha 

az |��; �Y«} pont a függvénygörbe egy az |�f; �Yg}-tól különbözı, – a fentiek figyelembe 

vételével – kiválasztott (�� � ��V, �]� és �Y« � �0,1�) pontja, akkor 

�Y« � 11 S 1 A �Yg�Yg JKp�Y«KYg�. 
Ez utóbbi egyenletbıl 

` � ln u �Y«1 A �Y«
1 A �Yg�Yg y�� A �f .                                                   �40� 

Eszerint az zp,Yg,]xg ��� értékelı függvény paraméterei az |�f; �Yg} és |��; �Y«} pontok 

megadásával egyértelmően meghatározottak, s így a függvény kalibrált. A gyakorlati 

alkalmazásokból nyert tapasztalatok azt mutatják, hogy �f -nak célszerő a mérési skála 

középpontját választani, míg ��-nek – a korábban tárgyaltaknak megfelelıen – a mérési 

skála azon pontját, amely alapján a tradicionális értelemben vett éles halmazhoz tartozásra 

vonatkozó döntés történne. E választások mellett nincs mélyebb elméleti megfontolás, csupán 

az a gyakorlati tapasztalat, hogy e pontok ilyen módon történı rögzítése esetén az �Yg és �Y« 

értékek szakértıi becslése jól érthetı feladatként fogalmazható meg a szakértık számára. 
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Megjegyzem, hogy ha �f � 5 és �Yg � #$, akkor a `-ra kapott �39� és �40� összefüggések 

azonosak, és ez az észrevétel összhangban áll az zp,C��� és zp,Yg,]xg ��� függvények 

korábban tárgyalt kapcsolatával. 

A logisztikus függvény – mint értékelı függvény – kalibrálását követıen célszerő 

meggyızıdni arról, hogy a függvény helyettesítési értékei a mérési skála végpontjaiban az 

alkalmazásnak megfelelıen a nulla, illetve egy értékeket az elvárásoknak megfelelı 

pontossággal közelítik. 

3.1.1.2. Az Eω(m) értékelı függvények kalibrálása 

Az 

��,C,Y�,Y ��� � ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*�� 

függvénynek négy paramétere van, melyek közül az �V és �] paraméter a mérési skála 

kezdı-, illetve végpontja. Egy konkrét alkalmazás esetén, a mérési skálát adottnak 

tekinthetjük, s ennek ismeretében az ��,C,Y�,Y ��� függvény kalibrálásához annak � és 5 

paraméterét kell egyértelmően megadni. Mivel ez a függvény az zp,C��� függvény egy 

approximációja, s hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint zp,C���, ezért az zp,C��� 

értékelı függvény kalibrálásánál bemutatott módszerhez hasonló eljárást alkalmazhatunk ��,C,Y�,Y ��� kalibrálására is. 

��,C,Y�,Y �5� � 12, 
ezért a kalibráláshoz célszerő az egyik pontnak az )5; #$* |5 � ��V, �]�} pontot választani. 

Ez azt jelenti, hogy az 5 paraméter értékének a mérési skála azon pontját adjuk meg, 

amelyhez az értékelı entitás az 
#$ értéket rendeli az értékelı skálán. A korábban bemutatott 

kalibrációs módszerekhez hasonlóan, az 5 paraméter meghatározása után a függvénygörbe 

egy tetszıleges, de az )5; #$* pontjától különbözı |��; �Y«} pontjának (�� � ��V, �]� és �Y« � �0,1�) kijelölésével az értékelı függvény � paramétere kiszámítható. 

Az  

��,C,Y�,Y ���� � �Y« 
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egyenletbıl  

� � ln 1 A �Y«�Y«ln )5 A �V�] A 5 �] A ���� A �V * .                                                   �41� 

Az 

��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� � ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S 1 A �Yg�Yg ��f A �V�] A �f )1 A � A �V�] A �V*�� 

(�f � ��V, �]� és �Yg � �0,1�) függvény az zp,Yg,]xg ��� függvény egy jó közelítése, ezért 

kalibrálása is annak kalibrálásához hasonló módon végezhetı el. A mérési skála �V és �] 

paraméterekkel történı specifikálása után a függvénygörbe |�f; �Yg} pontja az �f és �Yg 

paraméterrel közvetlenül megadható. Ha az |��; �Y«} pont a függvénygörbe egy az |�f; �Yg}-tól különbözı (�� � ��V, �]� és �Y« � �0,1�) pontja, akkor az 

��,Yg,]xg ,Y�,Y ���� � �Y« 

egyenletbıl 

� � ln u1 A �Y«�Y«
�Yg1 A �Ygy

ln )�f A �V�] A �f �] A ���� A �V * .                                               �42� 

A korábbiakhoz hasonló megfontolás alapján ��-nek célszerő a mérési skála azon pontját 

választani, amely alapján a tradicionális értelemben vett éles halmazhoz tartozásra vonatkozó 

döntés történne. 

Érdemes megjegyezni, hogy ha �f � 5 és �Yg � #$, akkor az �-ra kapott �41� és �42� 

kalibrációs összefüggések megegyeznek. Ez összhangban áll azzal a korábbi észrevétellel, 

miszerint az ��,C,Y�,Y ��� és ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� függvény megegyezik, ha �f � 5, 

�Yg � #$, és �, �V és �] rögzített. 

3.1.2. Statisztikai megközelítés 

A logisztikus függvénybıl, illetve az ��,C,Y�,Y ��� függvénybıl lineáris transzformációval 

nyert |�b,�1}, illetve ��b,�1� intervallumba képezı 
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�p,C,]t,]s��� � �b S ��1 A �b� 11 S JKp�YKC��]sK]t�, 
illetve 

��,C,Y�,Y ,]t,]s��� � �b S ��1 A �b� ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*�� 

alakú függvények felhasználhatók regressziós függvényként. E függvények regressziós 

függvényként történı alkalmazását aggregált minıségi és megbízhatósági mutatók idıbeli 

változásának modellezésére a 4. fejezetben tárgyalom. Az ott bemutatásra kerülı módszerek 

alkalmazásával az eddig ismertetett logisztikus és ����� értékelı függvények minta alapján, 

a regresszió-számítás eszközeivel történı kalibrálása elvégezhetı, ezért ezeket a módszereket 

itt külön nem részletezem. 

3.2. Humán teljesítmények értékelése 

Tekintsük egy vállalat emberi erıforrás-kiválasztási folyamatát. Mikor és mi alapján 

nevezhetjük ezt a folyamatot megbízhatónak? Mondhatjuk, hogy az alkalmazott kiválasztási 

technika elırejelzı képessége méri a folyamat megbízhatóságát. Ha a kiválasztási technika 

egy felvételi teszt, akkor a teszt elırejelzı funkciója csak akkor teljesül, ha a teszteredmények 

valóban szoros kapcsolatban vannak a jövıbeli teljesítményekkel. Az összefüggést 

korrelációs együtthatóval mérik, a korrelációs együttható 0,4 körüli értékét (+1 és -1 között 

mozoghat) általában már elfogadhatónak minısíthetjük (Gyökér, 2001). 

Tegyük fel, hogy a vizsgált vállalat a kiválasztott munkatársak teljesítményét olyan, 

úgynevezett munkakörelemzésre épülı módszerrel méri (Vámosi, 2004), melynek célja a 

munkaköri követelményeknek való megfelelés számszerősítése és kifejezése egy elıre 

meghatározott mérési skálán. Tegyük fel továbbá, hogy minden munkatárs teljesítményét 

közvetlen felettese méri, s a vállalat menedzsmentje egy a mérési skálán elıre rögzített 

küszöbérték alapján dönt arról, hogy az adott teljesítmény megfelelı-e vagy sem. Ezzel a 

megközelítéssel a vállalat következtethet a kiválasztási folyamat jóságára, annak 

megbízhatóságára. A vállalat menedzsmentje eljárhat például úgy, hogy kiszámítja, hogy a 

kiválasztási folyamat során megfelelınek talált munkatársak hányad része nyújtott 

ténylegesen megfelelı teljesítményt. Ezt az arányt jelöli  a 22. ábrán.  
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Ha a 22. ábrán látható sémának megfelelıen a kiválasztási folyamat megbízhatóságát a 

munkatársak teljesítményértékelésébıl nyert eredmények alapján szeretnénk meghatározni, 

akkor a kiválasztási folyamat megbízhatóságának vizsgálatához a teljesítményértékelı – mint 

visszajelzı – módszer megbízhatóságát kell megvizsgálnunk. E vizsgálatok kiinduló 

pontjának a H6 hipotézist tekintem. 

H6: A logisztikus értékelı függvény alkalmazásával, a mérés és értékelés szétválasztásával a 

mért humán teljesítmények úgy értékelhetık, hogy az értékeléssel a mért teljesítményhez 

rendelt értékek a valós humán teljesítmény egy megbízhatóbb, jobb jellemzését adják, mint 

magunk a mért mutatószámértékek. 

A fenti teljesítményértékelés – azaz a mért teljesítmény küszöbértékhez viszonyított értéke 

alapján hozott döntés – voltaképpen nem más, mint egy halmazhoz tartozás éles eldöntése. Ha 

a humán teljesítmény mért értékét, mint mutatószámot – az eddigi jelölésekkel összhangban – �-mel jelöljük, akkor a megbízható, jó teljesítmények ®	 (Reliable Performance) éles 

halmaza a �1� összefüggésnek megfelelıen megadható a 


¯���� � �0, ha � % ��1, ha � � �� 
� 

karakterisztikus függvénnyel, ahol �� a mért teljesítményre vonatkozó küszöbérték. 

22. ábra: A kiválasztási folyamat megbízhatóságának meghatározása teljesítményértékelés 

segítségével 
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3.2.1. Mérési bizonytalanságok 

A humán teljesítmény mérését – hasonlóan a 2.3.1. alfejezetben a mutatószámok mérési 

bizonytalanságairól általánosan mondottakhoz – a következı bizonytalanságok és torzító 

hatások terhelik. 

• A teljesítmény mérésének szubjektív elemei; 

• A teljesítménymérés ismételhetıségével és reprodukálhatóságával kapcsolatos 

problémák; 

• A mért és a vállalat szervezete által érzékelt teljesítmények eltérése. 

Ha a teljesítménymérı módszerrel kapcsolatban ilyen aggályok állnak fenn, akkor a módszert 

– az üzleti folyamatok megbízhatóságára adott meghatározás értelmében – nem tekinthetjük 

megbízhatónak, hiszen a mért és a szervezet által értékelt (észlelt) értékek nincsenek 

összhangban. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a mért értékek alapján hozott döntések 

konzisztenciája kérdéses. 

3.2.2. A mérés és értékelés szétválasztása, logisztikus értékelés alkalmazása 

A vállalat szervezetének szempontjából elsıdleges az egyéni teljesítmény tényleges értékének 

azonosítása, azaz annak a kifejezése, hogy az egyéni teljesítménynek mekkora az értéke a 

vállalat számára. Ehhez a vállalat eszközként használhat egy mérırendszert, melynek feladata 

az egyéni teljesítmények kvantifikálása. Ez önmagában nem elegendı, szükség van még egy 

olyan eszközre, mely a mért értékeket a szervezet értékrendjének megfelelıen interpretálja és 

értékeli, valamint képes a fent tárgyalt bizonytalanságokat kezelni. A mérés és értékelés 

szétválasztása lehetıvé teszi, hogy alkalmas értékelési módszer segítségével a mért 

teljesítményekhez a vállalat értékrendjének megfelelı értékeket rendeljünk az értékelési 

skálán. Ez voltaképpen a 2.3.2. alfejezetben tárgyalt megbízhatóság alapú értékelési módszer 

alkalmazását jelenti. 

A mért és a vállalat szervezete által észlelt humán teljesítmény viszonyáról feltételezhetjük, 

hogy ha a mért humán teljesítmény alacsony vagy magas értékő a mérési skálán, akkor annak 

kicsi megváltozása csak csekély mértékben változtatja a vállalat által észlelt teljesítmény 

értékét, továbbá az észlelt teljesítmény nem megfelelıbıl megfelelıbe történı átmenete a 

mérési skála egy jól azonosítható pontja körül megy végbe. Ha ezt a feltételezést elfogadjuk, 

akkor 2.6.1. alfejezetben bemutatott és a 17. ábrán illusztrált logisztikus értékelés 
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alkalmazható a mért humán teljesítmény értékelésére. E feltételezés teljesülését és a 

logisztikus értékelés alkalmazhatóságát támasztja alá a következı esettanulmány. 

3.2.3. Esettanulmány 

Egy termelı vállalat egy új projektjének indításához 15 új indirekt munkatársat vett fel. 

Indirektnek tekintjük azokat a kollégákat, akik a gyártott termék elkészítésében közvetlenül 

nem vesznek részt, tevékenységükkel közvetett módon képeznek hozzáadott értéket. A 15 új 

kolléga között beszerzık, vevıkapcsolati munkatársak, gyártástechnológusok, elektronikai 

teszt mérnökök, termeléstervezık, karbantartó mérnök, mőszakvezetık, termelésvezetı, 

minıségbiztosítási mérnök, és projekt menedzser munkatársak voltak. A vállalat 

menedzsmentje úgy döntött, hogy a felvett munkatársak teljesítményét – az elıre 

meghatározott teljesítménycélok figyelembe vételével – munkájuk elsı három hónapja után 

megméri. Ehhez egy olyan mérési módszert alkalmaztak, amely 4 kategóriában, összesen 14 

szempont szerint mérte a humán teljesítményt. Az értékelı személy minden szemponthoz egy 

számértéket rendelt a 0-tól 10-ig terjedı skálán (0 a leggyengébb, 10 a legjobb), s az így 

kapott összesen 14 db számérték szempontokhoz rendelt súlyokkal vett súlyozott átlagaként 

adódott a teljesítmény mért értéke a 0-tól 10-ig terjedı mérési skálán.  

2. táblázat: Humán teljesítmények mért értékei és hagyományos értékelésük 

Munkatárs Mért teljesítmény 
Megfelelés a 

hagyományos értékelés 
alapján 

M1 4,1 0 

M2 2,8 0 

M3 7,6 1 

M4 9,1 1 

M5 9,4 1 

M6 6,8 0 

M7 7,1 1 

M8 6,9 0 

M9 1,8 0 

M10 8,2 1 

M11 7,5 1 

M12 8,3 1 

M13 6,3 0 

M14 6,8 0 

M15 6,7 0 

A mérés célja az volt, hogy az új kollégák teljesítményeirıl eldöntsék, hogy azok 

megfeleltek-e az elvárásoknak. A vállalat gyakorlata szerint a legalább 7 pontot elért kollégák 
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teljesítményét megfelelınek értékelik. A mérés és a hagyományos értékelés eredményeit a 2. 

táblázat foglalja össze. (A hagyományos értékelés 0 kimenete jelenti a nem megfelelést.) 

A vállalat menedzsmentjének az értékelés eredményeivel kapcsolatban a következı 

észrevételei voltak. 

• A legalacsonyabb pontszámokat elért kollégák (M2, M9) észlelt teljesítménye és a 

legmagasabb pontszámú kollégák (M4, M5) észlelt teljesítménye közötti különbség 

jóval nagyobb, mint ahogy azt a pontszámok tükrözik. 

• A 8,3 pontszámú M12-es kolléga és a 9,1 pontszámú M4-es kolléga teljesítménye 

között nincs lényeges különbség, legalábbis a kettı között nincs közel 10%-os eltérés, 

mint ahogy ezt a pontszámok magyarázzák. 

• Az M6, M8, M14 és M15 munkatársak teljesítménye nem annyira rossz, hogy azok ne 

felelnének meg, „kis jóindulattal” azok is megfelelnek. 

A fenti észrevételek alapján a menedzsment elfogadta a mért értékek logisztikus értékelésére 

tett javaslatot, bízva abban, hogy a teljesítmények logisztikus értékelése jobban ki fogja tudni 

fejezni a teljesítmények értékeit, mint a mért értékek. 

Az értékeléshez az 

zp,Yg,]xg ��� � 11 S 1 A �Yg�Yg JKp�YKYg� 

alakban felvett logisztikus függvény került alkalmazásra. A függvényt a 3.1.1.1. alfejezetben 

tárgyaltak szerint a menedzsment az |�f; �Yg} � �5; 0,4� és |��; �Y«} � �7; 0,85� 

pontokban kalibrálta. Ez azt jelenti, hogy a menedzsment az 5-ös mért teljesítményhez a 0,4-

es, a 7-es mért teljesítményhez pedig a 0,85-ös értéket rendelte az értékelési skálán. Az |�f; �Yg} és |��; �Y«} pontok alapján az �40� összefüggés alkalmazásával 

` � ln u �Y«1 A �Y«
1 A �Yg�Yg y�� A �f � ln ) 0,851 A 0,85 1 A 0,40,4 *7 A 5 � 1,07 

A mért teljesítményeket, azok hagyományos és logisztikus értékéléssel kapott értékeit a 3. 

táblázat foglalja össze. Megjegyzendı, hogy ezekkel a paraméterekkel a függvény 

helyettesítési értéke a mérési skála kezdı- és végpontjában rendre 0,0032 és 0,9929, azaz 
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ezeken a helyeken a függvény közel 0, illetve 1 értékő, így értékelı függvényként 

alkalmazható. 

3. táblázat: Humán teljesítmények mért értékei, hagyományos és logisztikus értékelésük 

Munkatárs Mért teljesítmény 
Megfelelés a 

hagyományos értékelés 
alapján 

Logisztikus értékelés 
eredménye 

M1 4,1 0 0,2029 

M2 2,1 0 0,0291 

M3 7,6 1 0,9150 

M4 9,1 1 0,9817 

M5 9,4 1 0,9866 

M6 6,8 0 0,8206 

M7 7,1 1 0,8631 

M8 6,9 0 0,8358 

M9 1,8 0 0,0213 

M10 8,2 1 0,9534 

M11 7,5 1 0,9063 

M12 8,3 1 0,9579 

M13 6,3 0 0,7282 

M14 6,8 0 0,8206 

M15 6,7 0 0,8043 

A kalibrált logisztikus függvény grafikonját a 23. ábra mutatja. 

 

23. ábra: A logisztikus értékelı függvény grafikonja 
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3.2.3.1. Az eredmények értékelése 

A logisztikus értékelés eredményeként kapott értékek a megfelelı humán teljesítményő 

munkatársak fuzzy halmazához tartozás tagsági értékei. Ezekkel a számértékekkel jobb 

minıségben tudjuk kifejezni azt, hogy egy munkatárs mekkora mértékben tartozik a 

megbízható teljesítményőek halmazához, szemben a hagyományos (karakterisztikus) 

értékelés eredményével, amely csak a „halmazhoz tartozik”, illetve a „nem tartozik a 

halmazhoz” eredményeket szolgáltatja. A menedzsment észrevételeire reagálva elmondható, 

hogy a logisztikus értékelés eredményeként az értékelési skálán kapott teljesítményértékek 

jobban összhangban állnak a menedzsment teljesítményekkel kapcsolatos észleléseivel, mint 

a puszta mért értékek. Az alkalmazott értékelési módszer egy megbízhatóság alapú humán 

teljesítményértékelési módszer. 

Ha a menedzsment mindenképpen éles döntéseket szeretne hozni az értékelt teljesítmények 

alapján, akkor meg kell még adnia egy olyan teljesítmény értéket az értékelési skálán, 

amelynél nagyobb vagy azzal egyenlı értékő teljesítményeket megfelelınek tart. Ez nagyon 

hasonlít a hagyományos döntési elvhez, de minıségében itt egészen másról van szó. A 

tradicionális döntés (értékelés két lehetséges kimenettel) alapját olyan mért teljesítmények 

adják a mérési skálán, melyek jóval kevésbé állnak összhangban a vállalat által észlelt 

teljesítményekkel, mint a logisztikus értékeléssel kapott eredmények az értékelési skálán. A 

megbízhatóság alapú értékelésnek éppen ez a lényege: olyan értékeket eredményez az 

értékelési skálán, amelyek alapján megbízhatóbb döntések hozhatók azoknál a döntéseknél, 

amelyek alapjául a mért értékek szolgálnak.  

3.3. Vevıi elégedettség és intellektuális tıke értékelése 

A humán teljesítmények logisztikus értékelésének vizsgálatát követıen a mutatószámok 

segítségével mért vevıi elégedettség értékelésével foglalkoztam. Az arra kidolgozott 

módszerek felhasználásával szervezetek mutatószámok alapján mért intellektuális tıkéjének 

logisztikus és kvázi logisztikus értékelési lehetıségeit vizsgáltam. 

3.3.1. A kutatások elméleti háttere 

Az elmúlt évtizedekben számos nemzeti és nemzetközi kezdeményezés indult az intellektuális 

tıkeelemek azonosítására, mérésére és értékelésére (pl. Bontis, 2001; Chen et al., 2005; 

DATI, 1998, 1999; Edvinsson és Kivikas, 2007; Guthrie et al., 1999; Johanson et al., 2001; 

Kivikas és Pfeifer, 2005; Lovdal és Roberts, 1999). Az intellektuális tıkével kapcsolatos 
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kutatások célja a kézzelfogható erıforrások mellett a nehezen megragadható és 

számszerősíthetı úgynevezett „puha” tényezık szervezeti tıkeelemek közötti megjelenítése 

és a szervezeti sikerhez való hozzájárulásuk mérése. Ilyen tényezık például a képzett és 

gyakorlott munkaerı, a vevıkkel és más érdekelt felekkel fenntartott kapcsolatok, a 

szervezeti kultúra, az egyedülálló szervezeti struktúrák és eljárások (pl. Edvinsson és Malone, 

1997; Kaplan és Norton, 1996; Roos et al., 1997; Stewart, 1997; Sveiby, 1997; Waterhouse és 

Svendsen, 1998).  

3.3.2. Az intellektuális tıke mérésének és értékelésének elméleti háttere 

A továbbiakban intellektuális tıke fogalma alatt a nem tárgyiasult tıkeelemek olyan 

kombinációját tekintem, amely felett a vállalat rendelkezik, illetve amelynek eredményes és 

hatékony menedzselése a vállalat fenntartható versenyelınyének forrása. Az intellektuális 

tıke három alapvetı összetevıje, nevezetesen a humán, a strukturális és a vevıi tıke között a 

gyakorlatban nehezen húzhatók egyértelmő határok és nem is létezhetnek egymás nélkül. Az 

intellektuális tıke-összetevık a szomszédos tıke-összetevıkbe alakulhatnak át, így az 

intellektuális tıke menedzselése arról szól, hogy az egyes intellektuális tıkeelemek hol 

helyezkednek el, és milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az elvesztés 

kockázatával fenyegetı (humán és vevıi) tıkeelemeket a vállalat strukturális tıkévé alakítsa 

(Areopa, 2005; Andriessen, 2001; Andriessen és Tissen, 2000; Leliaert et al., 2003).  

Az intellektuális tıke mérési modelljei felépítésének legfıbb motivációjává az vált, hogy az 

érdekelt felek milyen információkra kíváncsiak és azokhoz milyen formában kívánnak 

hozzájutni (Roos és Roos (1997)).  

Az intellektuális tıke számbavételére irányuló mérési motivációkat alapul véve az alábbi 

négy kategóriát különböztethetjük meg (Sveiby, 2001-2005):  

(1) a piaci érték alapú és eszközmegtérülés számításán alapuló (ROA) módszerek egyetlen 

pénzügyi mutatószámban kívánják az intellektuális tıkét megragadni; 

(2) a direkt módszerek az intellektuális tıkét alkotóelemenként feltáró és azokhoz pénzügyi 

mutatószámokat rendelı módszerek;  

(3) a módszerek harmadik csoportja egyetlen aggregált nem pénzügyi mutatószámban kívánja 

megragadni az intellektuális vagyont;  

(4) az ún. scorecard típusú módszerek az intellektuális tıkét alkotóelemenként feltáró nem 

pénzügyi mutatószámokat alkalmazó módszerek.  
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24. ábra: A rendelkezésre álló intellektuális tıke mérési keretrendszerek3 (forrás: Sveiby (2001-2005)) 

Andriessen (2004) a módszerek csoportosításakor a mérés és értékelés céljai és módszerei 

közötti lényeges különbségeket emeli ki. Az érték a hasznosság mértékeként ragadható meg. 

A hasznosság mértékének a megítéléséhez, vagyis az értékeléshez szükség van egy értékelési 

keretrendszerre, amely az értékelendı dologból és olyan (explicit vagy implicit) 

kritériumokból áll, amelyek az adott dolog hasznosságát, kívánatosságát fejezik ki. A 25. ábra 

a lehetıségeket szemlélteti (lásd a P6 publikációt). 

  

                                                 

3 Az ábrán szereplı rövidítések: 

ROA: Return On Assets, VAIC: Value Added Intellectual Coefficient, EVA: Economic Value Added, CIV: 

Calculated Intangible Value, IAMV:Investor Assigned Market Value, FiMIAM: Financial Method of 

Intangible Asset Measurement, HRCA: Human Resource Costing and Accounting, AFTF:Accounting for 
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25. ábra: A mérés és értékelés különválasztása (Forrás: Andriessen (2004)) 

A különbséget meghatározó tényezık: a kritériumok értékben történı kifejezési képessége, a 

pénz értékmérıként való használata és a mért változó vagy a kritérium megfigyelhetısége. A 

mérési és értékelési módszerek közé azonban nem tehetı egyenlıségjel. 

Az intellektuális tıke mérésének egyik nehézségét az adja, hogy az érték nem mérhetı 

közvetlenül pénzben és közvetve is csak igen erıs torzításokkal (Juhász, 2004). Egy 

vállalatnál pl. a szervezeti kultúra, az egyedülálló szervezeti eljárások, a márka vitathatatlan 

jelentıséggel bír, értéke van, de nem mérhetı pénzzel. Az intellektuális tıke fejlesztése csak 

részenként lehetséges, nem elég a vállalat teljes intellektuális tıkéjét mérni, a részeket is meg 

kell tudni ragadni. Nemcsak az a fontos, hogy mekkora az intellektuális tıke, hanem az is, 

hogy az milyen elemekbıl tevıdik össze és milyen azok tulajdonolhatósága (Boda, 2008). 

A vizsgálat középpontjában álló, mutatószámok mérésére épülı ún. scorecard módszerek 

célja, hogy a menedzsment számára idırıl idıre biztosítsák a szükséges információkat annak 

érdekében, hogy a pillanatnyi helyzetnek megfelelıen módosíthassák az intellektuális tıke 

menedzselésének stratégiáját. Következésképpen, a mérési modell inkább az intellektuális 

tıke mutatókban látható trendekre fókuszál ahelyett, hogy minden áron gazdasági értéket 

számolna, így a pénzügyi mutatószámoknál az adott intellektuális tıkeelem természetének 

leírására alkalmasabb mutatószám választása a cél (Tóth, 2008). 
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3.3.3. A vevıi elégedettség mérése 

A vevıi tıke a szervezeten kívüli kapcsolatokban megtestesülı tudás, fejlesztése a humán és 

strukturális tıkétıl érkezı támogatástól erısen függ (pl. Homburg és Stock, 2004; Rogelberg 

et al., 1999). A vevıi tıke egyik kulcsfontosságú és széles körben alkalmazott mutatószáma a 

vevıi elégedettség, amely az innováció, az ismételt vásárlások és a vevıi hőség potenciális 

forrása (Johnsen et al., 2006; Fornell et al., 1996). 

Számos elméleti és gyakorlati kutatás foglalkozott a vevıi elégedettség vizsgálatával; a vevı 

„hangjának” megértésére, valamint az elégedettségük és hőségük mérésére alkalmazott 

megoldási gyakorlatok szerteágazóak (pl. Baxter és Matear, 2004; Eshghi et al., 2007; 

Gustafsson, 2008; Gustafsson és Johnson, 2004; Iacobucci et al., 1995; Johnson és Fornell, 

1991). 

Kutatásaim az úgynevezett Electronics Manufacturing Services (EMS) vállalatok általános, 

mutatószámokon alapuló vevıi elégedettségmérési gyakorlatának vizsgálatára épülnek. E 

vállalatok közös jellemzıje, hogy saját márkanév alatt nem gyártanak termékeket, hanem 

gyártási szolgáltatásokat nyújtanak vevıik számra, akik saját márkanevő termékeikkel vannak 

jelen a piacon. A vevık idırıl idıre visszacsatolást adnak a szervezet felé elıre rögzített 

mutatószámok formájában és a vállalat teljesítményét olyan területeken számszerősítik, mint 

pl. a minıség, az ellátási lánc menedzsmentje, a szállítás pontossága, a rugalmasság, vagy a 

vevıi kommunikáció. Grigoroudis et al. (2000) és Hong-Yu et al. (2006) az értékelés 

kritériumainak egy lehetséges keretrendszerét mutatják be, az utóbbiak kifejezetten EMS 

vállalatokra szabva. Az egyes vevık elégedettségének mértékét egy mesterségesen elıállított 

aggregált számérték jellemzi, amelyet a vállalat saját preferenciarendszerében értékel. 

Például, ha egy EMS vállalat olyan mutatószám rendszert használ, amely a vevıi 

elégedettséget egy 0-tól 100-ig terjedı pontskálán méri, akkor minden egyes alkalommal, 

amikor a vevıt elégedettségérıl „faggatják”, a válasz valahol 0 és 100 között lesz. E 

válaszként adott pontértékre és a vállalat preferenciarendszerére alapozva a vevıi 

elégedettséget általában a 4. táblázatban látható értékeléshez hasonló módon értékelik. 
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4. táblázat: Példa a vevıi elégedettség értékelésére 

Pontszám A vevıi elégedettség szintje 

<20 Nagyon gyenge 

>=20 és <40 Gyenge 

>=40 és <60 Kielégíti az elvárásokat 

>=60 és <80 Meghaladja az elvárásokat 

>=80 Kitőnı 

 

3.3.3.1. A mérést övezı bizonytalanságok 

Az egyének, a termékkategóriák, a vevıi elvárások, a szolgáltatói teljesítmény vevıi 

megítélése mind-mind hozzájárulnak a vevıi elégedettség alakulásához és annak 

viselkedésbeli következményeihez (Johnson és Fornell, 1991). Azt vizsgáltam, hogy a vevıi 

elégedettséget befolyásoló tényezık hogyan ragadhatók meg a mutatószámrendszerre épülı 

értékelési módszerek esetén és e módszerek a vevık észlelt elégedettségét milyen 

megbízhatósággal képesek jelezni a vállalatok felé.  

Mérési és értékelési szerepek 

A vevıi elégedettség mérésének és értékelésének szereposztása szerint a mérést pontozás 

útján a vevı végzi, az értékelést pedig a vállalat. A vállalat számokat kap a vevıitıl és e 

számokat az értékelési kritériumokhoz hasonlítva bízik abban, hogy mindez a vevı 

elégedettségi szintjét tükrözi. Éppen ezért a vevıt nem arra kérik, hogy az észlelt 

elégedettségi szintjérıl nyújtson visszacsatolást, hanem irányában az elvárás csak az, hogy a 

szolgáltató vállalat teljesítményszintjét számszerő formába öntse. 

Skálázás 

Ha vesszük két vevıi elégedettségmérés eredményét, és ezek arányát, akkor igaz-e az, hogy 

ez az arány a két észlelt, tényleges elégedettség arányával egyenlı? Sajnos a válasz általában 

az, hogy a két arány nem egyenlı. A válasz a módszer konzisztenciáját kérdıjelezi meg annak 

ellenére, hogy a szolgáltató vállalatok széles körben használnak ehhez hasonló módszereket. 

A bizonytalanság forrása az a feltételezés, hogy a vevı az elégedettségét arányskálán fejezi 

ki, vagyis, hogy a vevı által adott pontszám arányos az általa érzékelt elégedettséggel. 

Amennyiben nem ez a helyzet, a vevı érzékelt (észlelt) elégedettségét nem lehet lineáris 
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skálán értékelni, vagyis a vállalat vevıelégedettségi szintjére vonatkozó lineáris értékelése 

megkérdıjelezhetı még akkor is, ha az ésszerőnek és logikusnak tőnik. 

Szubjektivitás 

„Vevı” alatt a szolgáltatást igénybe vevı szervezeteket értjük, e szervezeteket is egyének 

képviselik, a tılük kapott pontokból a szubjektivitás nem iktatható ki teljesen és így 

megkérdıjelezhetı a mérések ismételhetısége és reprodukálhatósága. 

Elmondható, hogy a vevıi elégedettség mérésével kapcsolatban nagyon hasonló problémák 

merülnek fel, mint a humán teljesítmények mérése kapcsán. Ezek voltaképpen azonosak a 

2.3.1. alfejezetben tárgyalt, a mutatószámok mérési bizonytalanságaival kapcsolatos általános 

problémákkal. 

3.3.4. Vevıi elégedettség és intellektuális tıke értékelése Eω(m) függvénnyel 

A fenti problémák tükrében a célom a vevıi elégedettség szintjének a mért értékkel történı 

jellemzésénél egy minıségében jobb, a vevık észlelt elégedettségét jobban kifejezni képes 

módszer kidolgozása. 

Ehhez az �32� szerinti 

����� � ��,Yg,]xg ,Y�,Y ��� � ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S 1 A �Yg�Yg ��f A �V�] A �f )1 A � A �V�] A �V*��         

)�f � ��V, �]�, �Yg � �0,1�* kvázi logisztikus értékelı függvényt alkalmaztam. 

Vizsgálataimat a H7 hipotézisben megfogalmazottakra építettem. 

H7: A megfelelıen kalibrált ����� értékelı függvény az észlelt vevıi elégedettséget a mért 

vevıi elégedettség függvényeként képes úgy kifejezni, hogy – a mutatószámrendszeren alapuló 

mérések torzító hatásait csökkentve – megbízhatóság alapú vevıi elégedettség értékelést 

testesít meg. 

Tegyük fel, hogy a vevıi elégedettség méréséhez a – korábban bevezetett jelölésekkel 

összhangban – az .�V, �]/ mérési skálát használjuk. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, 

hogy a vevı által az � mutatószámmal mért, majd a vállalat preferencia rendszerében 

értékelt vevıi elégedettség általában nem képes konzisztens módon tükrözni a vevık észlelt 

elégedettségét. Az ����� függvény a vevıi elégedettség mért � értékeit a .0,1/ értékelési 
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skálára transzformálja. Ezzel a transzformációval azonban csak akkor csökkenthetı a 

szolgáltató vállalat preferencia rendszerében értelmezett és a vevı által észlelt elégedettség 

közötti eltérés, ha az értékelı függvény helyettesítési értékei a .0,1/ értékelési skálán valóban 

összhangban állnak az ezen a skálán felmérhetı észlelt vevıi elégedettség értékeivel. Ennek 

megfelelıen kell az ����� függvény paramétereit megválasztani, azaz kalibrálni. Ehhez a 

3.1.1.2. alfejezetben bemutatott analitikus megközelítéső kalibrálási módszert választottam. A 

kidolgozott megbízhatóság alapú vevıi elégedettség értékelési módszer, mely egy vevı 

elégedettségének értékelésére alkalmas, a következı lépésekbıl áll. 

1. lépés 

A vevı mutatószám alapú mérırendszer (általában kérdéslista) alkalmazásával fejezi ki 

elégedettségét. Ez a kérdéslista lehet vevıre szabott, például azáltal, hogy a vevı egy 

„étlaphoz” hasonlóan kiválaszthatja vagy súlyozhatja a kérdéseket, így nagyobb hangsúlyt 

adhat azoknak, amelyeket az ı saját elégedettsége vagy a szolgáltató teljesítményének 

jellemzése szempontjából fontosnak tart. Ez voltaképpen a vevı elégedettségének mérése. 

2. lépés 

Az ����� függvény �f, �Ygés � paraméterét kell meghatároznunk ahhoz, hogy a függvény 

egyértelmően adott legyen. A függvénygörbe |�f; �Yg} pontja közvetlenül kijelölhetı 

)�f � ��V, �]�, �Yg � �0,1�*. A paraméterek kalibrálását érdemes a mérési skála jellemzı 

pontjaiban végezni, ezért �f-nak – összhangban az értékelı függvények kalibrálásánál 

tárgyaltakkal – a mérési skála középpontját ajánlom. Itt tehát azt kérdezzük meg a vevıtıl, 

hogy mennyi lenne elégedettségének mértéke a .0,1/ értékelési skálán, ha az elégedettség 

mért értéke a mérési skála középértéke lenne. 

3. lépés 

Az � paraméter meghatározásához azt kérjük a vevıtıl, hogy adja meg a függvénygörbe egy 

további tetszıleges, de |�f; �Yg}-tól különbözı |�C; �Y°} pontját. (Az 5 index az angol 

arbitrary, azaz tetszıleges szóra utal.) Az |�C; �Y°} pontnak ugyanaz a szerepe, mint a 

függvény kalibrálásáról szóló 3.1.1.2. alfejezetben az |��; �Y«} pontnak, s az ott tárgyalt �42� összefüggés felhasználásával az ����� függvény � paramétere kiszámítható. 

A mérési skála mely pontját válassza a vevı �C-nak? A szolgáltató vállalat hagyományos 

értékelési rendszerében általában van egy olyan mérési küszöbérték, amely feletti mért 
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értékek esetén a vevıt már teljesen elégedettnek értékeli a rendszer. Ilyen például a 4. 

táblázatban a 80-as pontérték, amely felett a vevıi elégedettség “kitőnı”. Célunk éppen az, 

hogy egy ilyen mérési – értékelési rendszer torzító hatásait csillapítsuk, ezért azt kérdezzük a 

vevıtıl, hogy milyen mértékő elégedettséget észlelne a .0,1/ értékelési skálán, ha 

elégedettségének mért értéke a fenti mérési küszöbértékkel egyezne meg. Megjegyzendı, 

hogy �C pont választására tett ajánlás teljesen összhangban van a korábban az �� pont 

megválasztásával kapcsolatban tárgyaltakkal. 

A megbízhatóság alapú vevıi elégedettség értékelési módszer gyakorlati mőködését és 

eredményes alkalmazását az 3.3.8. alfejezet esettanulmányában mutatom be. 

3.3.5. A vevı „hangja” 

Ha egy vállalat az ����� függvényt alkalmazza valamely vevıje észlelt elégedettségének 

megértéséhez, akkor annak a lehetıségét is megteremti, hogy a vállalat a vevı észlelt 

elégedettsége, mint visszajelzés alapján határozza meg teljesítménycéljait. A vállalat 

meghatározhat egy olyan ��C9XQ± célértéket az értékelési skálán, amelyet az észlelt vevıi 

elégedettség vonatkozásában el kíván érni. Mivel az ����� függvény invertálható, így az  

��C9XQ± � ��|��C9XQ±} 

egyenlıségbıl meghatározható az ��C9XQ± mutatószám célérték, amelyet el kell érni ahhoz, 

hogy a vevı ��C9XQ± elégedettséget észleljen. Figyelembe véve, hogy a mutatószám alapú 

mérési rendszer szerkezete ismert, az ��C9XQ± érték ismeretében a célérték eléréséhez 

szükséges intézkedések meghatározhatók, s a „tényleges” vevıi elégedettség javítható. 

3.3.6. Hasznossági nézıpont 

Amikor egy humán teljesítmény értékét, vagy egy vevı elégedettségének szintjét a 

vállalkozás oldaláról vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen azt nézzük, hogy a teljesítmény, illetve 

a vevıi elégedettség mekkora mértékben járul hozzá a vállalkozás sikeréhez, annak céljaihoz. 

E gondolat folytatásaként fogalmazom meg dolgozatom H8 hipotézisét. 

H8: Ha az ����� értékelı függvényt vevıi elégedettség, illetve intellektuális tıkeelem 

értékelésére alkalmazzuk, akkor a függvény olyan hasznosságfüggvényként is felfogható, 

amely a szóban forgó vevıi elégedettség, illetve intellektuális tıkeelem hasznosságát fejezi ki 

a vállalkozás számára a [0,1] skálán. Ennek analógiájára a humán teljesítmények logisztikus 

értékelése szintén e teljesítmények hasznosságait reprezentálja a vállalkozás számára.  
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A bemutatott vevıelégedettség értékelési módszer egy lehetséges módja annak, hogy egy 

szolgáltató vállalat konzisztens módon jusson vevıi visszajelzésekhez a teljesítményére 

vonatkozóan. Ebben az értelemben az észlelt vevıi elégedettség a vállalat teljesítményének 

egy mérése a vevı preferenciarendszerében. Ugyanezt a vevı oldaláról szemlélve úgy is 

tekinthetjük, hogy a vevı észlelt elégedettsége annak a hasznosságnak a kifejezıdése, 

amelyet a vevı a szolgáltató vállalat által nyújtott teljesítmény kapcsán észlel. Eszerint az 

észlelt vevıi elégedettséget a mutatószám alapú mért elégedettség függvényeként kifejezı 

értékelı függvényeket hasznosságfüggvényeknek is tekinthetjük, mégpedig olyan speciális 

hasznosság-függvényeknek, amelyek a mutatószám alapon mért vállalati teljesítményhez 

annak vevı által észlelt hasznosságát rendelik.  

A 3.3.1. alfejezetben tárgyaltak alapján a vevıi elégedettséget a vállalat egy intellektuális 

tıke indikátorának tekinthetjük, azt mondhatjuk, hogy a vevıi elégedettség egy intellektuális 

tıkeelem, nevezetesen a vevıi (kapcsolati) tıke része. Ha egy tetszés szerinti intellektuális 

tıkelemet (a továbbiakban ITE) mutatószám alapon mérünk, akkor a megbízhatóság alapú 

vevıi elégedettség értékelı módszer erre a tıkeelemre is alkalmazható. Ezt az általánosított 

módszert megbízhatóság alapú intellektuális tıkelem értékelési módszernek nevezzük. A 

módszert egy intellektuális tıkeelemre alkalmazva olyan hasznosságfüggvényhez jutunk, 

amely a tıkeelem mutatószám alapú mért értékeihez a vállalat számára nyújtott 

hasznosságukat rendeli. E gondolatmenetet követve elmondható, hogy tetszıleges 

intellektuális tıkeelemhez egy, a fenti értelemben vett hasznosságfüggvény társítható, ha a 

tıkeelemre vonatkozóan rendelkezünk egy mutatószám alapú mérési módszerrel. 

Megjegyzem, hogy ebben az általános esetben az értékelı függvényt nem feltétlenül a vállalat 

egy vevıje, hanem általában a vállalat szervezetének egy vagy több képviselıje kalibrálja. Ez 

utóbbi esetre mutat példát a humán teljesítmények logisztikus értékelése, amikor az értékelı 

függvényt a menedzsment kalibrálja. 

3.3.7. Aggregált értékelés 

A megbízhatóság alapú vevıi elégedettség értékelési módszer alapja egy mutatószám alapú 

mérési módszer, amely már önmagában is aggregált, hiszen kimenete általában egy 

kérdéslista alapján nyert pontértékek aggregátumaként áll elı. 

A vállalati gyakorlatban egy szolgáltató vállalatnak általában több vevıje van, és igényeik 

nagyon különbözıek lehetnek. EMS cégeket vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy több vevı 

esetén vevıkre szabható értékelı kérdéslistát alkalmaznak, vagyis a kérdésekhez olyan 
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súlyszámokat rendelnek, amelyekkel az egyes vevık számára fontos teljesítménytényezık 

fontossága állítható. Így például a szolgáltatás minısége egy adott vevı számára fontosabb 

lehet, mint a szállítási pontosság, ezért a vevıi elégedettség mérése során a végsı 

pontszámban a minıséggel kapcsolatos kérdésekre adott pontértékek nagyobb súllyal 

szerepelhetnek. A szolgáltató vállalat számára természetesen fontos, hogy minden vevı 

elégedettségét megértse, de az is lényeges, hogy a vállalat tevékenysége összességében 

mennyire képes kielégíteni a vevıi által támasztott igényeket. A kérdés tehát az, hogy a vevık 

észlelt elégedettsége hogyan összesíthetı. 

E témakör vizsgálatával kapcsolatban dolgozatom kilencedik (H9) hipotézise a következı. 

H9: Minden intellektuális tıkeelem esetében a hasznosság mértékének kifejezésére a [0,1] 

skálát használjuk, így lehetıségünk van az egyes összetevık hasznosságait külön-külön 

meghatározni, majd azokat – a felhasznált mutatóktól és azok dimenzióitól függetlenül – egy 

hasznosság értékbe aggregálni. 

Az ����� értékelı függvény vevınkénti alkalmazásának egyik elınye abban áll, hogy a 

függvény értékkészlete minden vevı esetén a .0,1/ intervallum függetlenül attól, hogy a 

vevıi elégedettség mérésére alkalmazott kérdéslistákban az egyes kérdések milyen súllyal 

szerepelnek. Ez a közös értékelési tartomány lehetıvé teszi, hogy az azonos mérési skálán 

értelmezett értékelı függvényeket aggregáljuk. Fontos látni, hogy csak a mérési skáláknak 

kell azonosnak lenniük, a hozzájuk tartozó kérdéslistáknak nem. 

A vevıi elégedettség aggregálásának alapfeltételezése az, hogy ha minden vevı észlelt 

elégedettsége egy-egy ����� függvénnyel írható le a mért elégedettség függvényeként, 

akkor a vevık aggregált észlelt elégedettsége szintén egy – a közös mérési skálán értelmezett 

– ����� típusú függvénnyel modellezhetı. 

Tegyük fel, hogy egy szolgáltató vállalatnak § vevıje van és a vállalat minden egyes vevıje 

esetén olyan mutatószám alapú elégedettség mérési módszert alkalmaz, melynek kimenete 

egy közös mérési skálán helyezhetı el. Ha minden vevıre alkalmazzuk a megbízhatóság-

alapú vevıi elégedettség értékelı módszerünket, akkor § darab ���:���� értékelı függvényhez 

jutunk �² � 1,2, … , §�. Jelölje ��:�, �V�:�, �]�:�, �f�:�, �Yg�:�  az ²-edik értékelı függvény 

paramétereit �² � 1,2, … , §�. A vállalat egyes vevıi különbözı jelentıséggel bírhatnak, 

ezeket a vevıkhöz rendelt súlyszámokkal fejezhetjük ki. Jelölje ³: az ² -edik vevıhöz rendelt 

súlyt, miközben 
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´ ³:
©

:µ# � 1. 
Mivel azt feltételeztük, hogy a mérési skála minden egyes vevı esetén azonos és megegyezik 

az aggregált értékelı függvény ��V�¶�, �]�¶�� mérési skálájával, ezért �V�:� � �V�¶� és �]�:� �
�]�¶� minden �² � 1,2, … , §� esetén. Az aggregált ���¶���� értékelı függvény ��¶�, �f�¶�, �Yg�¶� paraméterei pedig az egyes ���:���� függvények megfelelı paramétereinek ³: súlyokkal 

vett súlyozott átlagértékeiként határozhatók meg, azaz: 

��¶� � ´ ³:��:�©
:µ# , 

�f�¶� � ´ ³:�f�:�©
:µ# , 

�Yg�¶� � ´ ³:
©

:µ# �Yg�:� . 
Ezt a módszert paraméter-súlyozású aggregált vevıi elégedettség értékelı módszernek 

nevezzük. 

Ha ugyanazon intellektuális tıkeelemre vonatkozóan több, különbözı értékelı forrásokból 

származó hasznosságfüggvény is rendelkezésre áll, akkor ezek a paraméter-súlyozású 

aggregált vevıi elégedettség értékelı módszer szerint aggregálhatók egy hasznosság-

függvénnyé. Ezt az általánosított aggregálási módszert paraméter-súlyozású aggregált 

intellektuális tıkeelem értékelési módszernek nevezzük.  

A 26. ábra összefoglalja, hogy az eddig bemutatott módszerek miként alkalmazhatók 

pillanatnyilag mért intellektuális tıkeelemek hasznosságának meghatározására. Tegyük fel, 

hogy § darab intellektuális tıkeelem (az ábrán ITE 1,..., ITE §) aktuális hasznosságát 

szeretnénk meghatározni. Minden egyes ITE esetén rendelkezésünkre áll egy mutatószám 

alapú mérırendszer, amely minden egyes ITE mért értékét egy mutatószámban összegzi (az 

ábrán mutatószám 1,..., mutatószám §). A megbízhatóság alapú intellektuális tıkelem 

értékelési módszert alkalmazva minden ITE-re, minden értékelı entitás elıállítja a 

hasznosság (értékelı) függvényét. Ha ugyanarra az ITE-re több értékelı forrásból több 

hasznosság (értékelı) függvény is rendelkezésre áll, akkor azokat a paraméter-súlyozású 

aggregált intellektuális tıkeelem értékelési módszerrel egy hasznosság (értékelı) függvénnyé 
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aggregáljuk. Minden tıkeelemre aggregáljuk a mutatószám aktuális értékét, majd ezt a 

megfelelı aggregált hasznosság (értékelı) függvénybe helyettesítve megkapjuk az adott ITE 

aktuális hasznosságát (az ábrán ITE 1 aktuális hasznossága,..., ITE n aktuális hasznossága). 

Fontos látni, hogy ezek nem függvények, hanem tényleges származtatott hasznosság értékek a .0,1/ intervallumban. Az így kapott hasznosság értékeket az egyes ITE-hez rendelt 

súlyszámok figyelembe vételével egy aktuális hasznosságértékké aggregálhatjuk. 

 

 

26. ábra: Intellektuális tıkeelemek hasznosságának aggregálási sémája 

A bemutatott módszerek elınye abban áll, hogy a hasznosságfüggvények és az aggregált 

hasznosságfüggvények helyettesítési értékei, valamint az aktuális származtatott hasznosságok 

értékei mind a .0,1/ intervallumban elhelyezkedı számértékek. Ez lehetıvé teszi a 

tıkeelemenkénti aktuális származtatott hasznosságok aggregálását függetlenül attól, hogy 

ezeket a tıkeelemeket milyen mutatószám alapú módszerrel mérjük. A fenti séma gyakorlati 

alkalmazására mutat példát a következı esettanulmány. 
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3.3.8. Esettanulmány 

Egy elektronikai gyártási szolgáltatásokat nyújtó vállalat az 5. táblázat szerinti mérırendszert 

(mutatórendszert) alkalmazza vevıi elégedettségének mérésére. A vállalatnak összesen 23 

másik vállalkozás a vevıje, akiknek lehetıségük van arra, hogy az egyes mérési 

kategóriákhoz súlyszámokat rendelve kifejezzék azok fontosságát.  

5. táblázat: Mérési kategóriák vevıi súlyozása 

Mérési kategóriák és hozzájuk rendelt súlyszámok 
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1 12 12 12 11 10 6 8 5 4 3 3 4 3 3 2 2 100 

2 20 20 4 10 5 6 5 5 4 3 3 4 3 5 2 1 100 

3 10 25 10 10 15 5 5 3 4 3 4 2 3 1 100 

4 10 5 5 10 25 6 5 5 10 1 3 2 2 10 1 100 

5 30 15 15 15 15 5 1 1 1 1 1 100 

6 5 20 10 10 5 3 25 5 3 4 4 3 3 100 

7 5 5 5 5 5 5 25 5 4 25 4 4 3 100 

8 10 15 10 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

9 12 15 13 15 10 3 2 5 15 5 5 100 

10 5 5 5 5 30 10 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

11 45 10 5 10 5 5 5 10 5 100 

12 30 10 20 10 10 5 10 5 100 

13 10 45 10 10 5 5 10 5 100 

14 22 13 5 10 10 3 6 7 10 3 3 5 3 100 

15 10 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 

16 5 10 5 10 40 5 10 15 100 

17 5 35 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 100 

18 25 15 15 10 5 5 5 15 5 100 

19 10 12 12 8 8 8 8 4 4 4 5 3 5 5 2 2 100 

20 15 15 15 10 5 5 5 10 10 10 100 

21 50 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 

22 10 45 7 7 5 6 6 2 3 2 3 3 1 100 

23 35   20 20 10     5       10         100 

 

Minden vevı minden mérési kategóriában a 0-tól 100 pontig terjedı skálán pontozhatja a 

szolgáltató vállalat teljesítményét. A vevık által adott pontokat, valamint a vevık mérési 

kategóriákhoz rendelt súlyszámai alapján számított aggregált (súlyozottan átlagolt) 

pontszámokat a 6. táblázat tartalmazza. 
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6. táblázat: Vevıi mérések eredménye 

Vevıi pontszámok 
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1 68 70 92 72 50 90 85 92 90 95 80 92 95 88 95 82 78.88 
2 82 95 93 92 70 76 92 82 84 85 85 87 68 92 63 82 85.74 
3 95 90 92 90 88 80 91 85 85 95 95 90 90 85 89.90 
4 85 95 90 95 85 92 95 92 90 90 95 85 80 90 95 89.37 
5 80 85 75 75 60 80 82 80 85 75 80 76.27 
6 92 95 88 95 80 95 95 93 93 91 95 92 88 92.78 
7 85 80 88 83 75 85 82 83 85 75 77 68 92 80.16 
8 76 92 88 72 92 77 75 75 73 82 73 88 85 87 81.60 
9 92 91 90 88 94 91 97 91 91 91 93 91.06 

10 83 82 74 82 81 82 88 91 82 80 81 87 89 91 83.00 
11 77 69 65 72 69 71 72 75 69 73.55 
12 82 67 91 90 92 85 84 85 84.60 
13 91 90 88 97 92 93 91 89 90.90 
14 78 77 62 51 82 90 91 87 86 92 91 90 88 79.05 
15 88 92 94 94 81 91 88 89 87 82 82 92 91 92 93 95 88.10 
16 95 78 92 97 83 99 76 76 84.00 
17 92 77 91 72 73 75 69 71 74 68 73 75 75.85 
18 78 87 88 91 97 92 89 89 91 86.65 
19 94 63 78 79 79 65 64 62 78 88 83 76 76 72 77 72 75.21 
20 65 62 68 61 72 71 78 63 62 67 65.60 
21 89 97 95 98 92 93 95 91 89 94 93 92 91 92 92 93 91.01 
22 72 68 69 69 71 70 70 82 75 75 72 81 78 70.17 
23 93   85 83 82     91       87         87.60 

 

Az elızı két táblázat által összefoglalt módszer egy hagyományos mutatószám alapú vevıi 

elégedettség mérés sémáját mutatja. A vállalat – a fentieken túl – további három kérdést tett 

fel vevıinek annak érdekében, hogy értékelı függvények segítségével értékelje, majd 

aggregálja a vevık érzékelt elégedettségét. A kérdések a következık: 

1. Mekkora értékő elégedettséget érzékelne a �0,1� skálán (két tizedes jegyig), ha a 

mérırendszer alapján 50 pontot adna vállalatunk teljesítményére? 

2. Mekkora értékő elégedettséget érzékelne a �0,1� skálán (két tizedes jegyig), ha a 

mérırendszer alapján 90 pontot adna vállalatunk teljesítményére? 
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3. Jelenleg mekkora értékő elégedettséget érzékel szolgáltatásainkkal kapcsolatban a �0,1� skálán (két tizedes jegyig)? 

Az elsı és második kérdés segítségével kalibrálhatók az egyes vevıkhöz tartozó értékelı 

függvények. A harmadik kérdés ellenırzı kérdés, az arra adott válasz révén mérhetı az 

értékelı függvények „jósága”. Ezáltal egy értékelı függvény mért pontszámnál számított 

helyettesítési értéke és a vevı által érzékelt elégedettség összehasonlíthatóvá válik. 

A korábbi jelöléseket alkalmazva a vállalat mind a 23 vevı esetén az �V � 0, �] � 100, �f � 50, �C � 90, paramétereket alkalmazta, továbbá minden vevıtıl megkérdezte az �Yg 

és �Y° értékeket. 

A vállalat súlyszámokat rendelt a vevıihez aszerint, hogy azok mekkora mértékben járulnak 

hozzá a vállalat teljes árbevételéhez. 

7. táblázat: Értékelı függvények paraméterei, helyettesítési értékei és a vevık által érzékelt elégedettség 

Vevı AP �V  �]  �f �Yg  �C  �Y°  � VS (%) VÉE ÉHÉVP LTVP 

1 78.88 0 100 50 0.05 90.00 0.90 2.34 10% 0.50 0.5347 0.7888 

2 85.74 0 100 50 0.1 90.00 0.85 1.79 5% 0.75 0.7336 0.8574 

3 89.90 0 100 50 0.05 90.00 0.95 2.68 2% 0.95 0.9486 0.8990 

4 89.37 0 100 50 0.2 90.00 0.80 1.26 20% 0.80 0.7859 0.8937 

5 76.27 0 100 50 0.1 90.00 0.98 2.77 3% 0.75 0.7385 0.7627 

6 92.78 0 100 50 0.15 90.00 0.90 1.79 3% 1.00 0.9445 0.9278 

7 80.16 0 100 50 0.1 90.00 0.85 1.79 4% 0.60 0.5748 0.8016 

8 81.60 0 100 50 0.2 90.00 0.80 1.26 5% 0.65 0.6209 0.8160 

9 91.06 0 100 50 0.1 90.00 0.95 2.34 6% 0.95 0.9621 0.9106 

10 83.00 0 100 50 0.1 90.00 0.95 2.34 4% 0.80 0.8195 0.8300 

11 73.55 0 100 50 0.4 90.00 0.90 1.18 4% 0.70 0.6913 0.7355 

12 84.60 0 100 50 0.3 90.00 0.85 1.18 2% 0.75 0.7603 0.8460 

13 90.90 0 100 50 0.35 90.00 0.95 1.62 2% 0.95 0.9574 0.9090 

14 79.05 0 100 50 0.25 90.00 0.90 1.50 3% 0.70 0.7096 0.7905 

15 88.10 0 100 50 0.4 90.00 0.87 1.05 2% 0.85 0.8450 0.8810 

16 84.00 0 100 50 0.3 90.00 0.95 1.73 6% 0.90 0.8823 0.8400 

17 75.85 0 100 50 0.2 90.00 0.95 1.97 2% 0.70 0.7046 0.7585 

18 86.65 0 100 50 0.4 90.00 0.95 1.52 2% 0.95 0.9203 0.8665 

19 75.21 0 100 50 0.35 90.00 0.85 1.07 5% 0.70 0.6387 0.7521 

20 65.60 0 100 50 0.3 90.00 0.95 1.73 2% 0.50 0.5663 0.6560 

21 91.01 0 100 50 0.2 90.00 0.95 1.97 2% 0.95 0.9599 0.9101 

22 70.17 0 100 50 0.1 90.00 0.85 1.79 2% 0.30 0.3393 0.7017 

23 87.60 0 100 50 0.25 90.00 0.90 1.50 4% 0.85 0.8622 0.8760 

Aggr. 83.66 0 100 50 0.20 90.00 0.88 1.70 100% 0.76 0.7507 0.8366 

 

A 7. táblázat összegzi a vevıi inputok alapján kalibrált értékelı függvények paramétereit, a 

vevıkhöz rendelt súlyszámok alapján az aggregált értékelı függvény paramétereit, az egyes 

értékelı függvények helyettesítési értékeit az aggregált vevıi pontszámnál, valamint az egyes 
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vevık által adott pontszámhoz társított érzékelt elégedettséget. A 7. táblázat jelöléseinek 

magyarázata a következı. 

- AP: aggregált pontszám, vagyis az egyes vevık által adott pontszámok súlyozott 

átlaga 

- VS: vevıi súlyok, a vállalat által a vevıkhöz rendelt súlyszámok 

- VÉE: vevı érzékelt elégedettsége a �0,1� skálán (a vevık 3. kérdésre adott válaszai) 

- ÉHÉVP: értékelı függvény helyettesítési értéke a vevı által adott pontszámnál, azaz 

az AP helyen (az egyes vevık által adott pontszámokhoz az értékelı függvények által 

rendelt elégedettség a �0,1� skálán) 

- LTVP: lineárisan transzformált vevıi pontszám, azaz a .0,100/ mérési skáláról a .0,1/ 
értékelési skálára lineárisan transzformált vevıi pontértékek. 

A 27. ábra az egyes hasznosság (értékelı) függvények és az aggregált hasznosság (értékelı) 

függvény grafikonjait mutatja. 

 

27. ábra: Hasznosság (értékelı) függvények 

3.3.8.1. Az eredmények értékelése 

Annak érdekében, hogy képet kapjunk a megbízhatóság alapú vevıi elégedettség értékelési 

módszer jóságáról, statisztikai eszközökkel hasonlítottam össze az észlelt vevıi elégedettség 
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eltérését az értékelı függvény helyettesítési értékétıl (ÉVE-ÉHÉVP), valamint az észlelt 

vevıi elégedettség eltérését a .0,1/ skálára lineárisan transzformált vevıi pontszámtól (ÉVE-

LTVP) minden vevıre. Ezeket a különbségeket mutatja a 8. táblázat. 

8. táblázat: Az ÉVE-ÉHÉVP és ÉVE-LTVP eltérések 

Vevı ÉVE-ÉHÉVP ÉVE-LTVP 

1 -0,0347 -0,2888 

2 0,0164 -0,1074 

3 0,0014 0,0510 

4 0,0141 -0,0937 

5 0,0115 -0,0127 

6 0,0555 0,0722 

7 0,0252 -0,2016 

8 0,0291 -0,1660 

9 -0,0121 0,0394 

10 -0,0195 -0,0300 

11 0,0087 -0,0355 

12 -0,0103 -0,0960 

13 -0,0074 0,0410 

14 -0,0096 -0,0905 

15 0,0050 -0,0310 

16 0,0177 0,0600 

17 -0,0046 -0,0585 

18 0,0297 0,0835 

19 0,0613 -0,0521 

20 -0,0663 -0,1560 

21 -0,0099 0,0399 

22 -0,0393 -0,4017 

23 -0,0122 -0,0260 

 

Az ÉVE-ÉHÉVP és ÉVE-LTVP eltérésekre a 9. táblázatban látható leíró statisztikai 

eredmények, valamint a különbségértékek 28. ábra szerinti Box plot ábrázolása azt sugallják, 

hogy az ÉVE-ÉHÉVP különbség várható értéke közelebb van nullához, mint az ÉVE-LTVP 

különbség várható értéke, illetve ÉVE-ÉHÉVP becsült szórása lényegesen kisebb, mint az 

ÉVE-LTVP különbségé. Ez a gyakorlat szempontjából azt jelenti, hogy az alkalmazott 
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módszer (ÉVE-ÉHÉVP különbség) pontosabb (mivel várható értéke közelebb van a nullához) 

és megbízhatóbb (mivel szórása lényegesen kisebb). 

 

9. táblázat: Leíró statisztika az ÉVE-ÉHÉVP és ÉVE-LTVP eltérésekre 

Változó     Átlag    Szórás    Medián    Terjedelem 

ÉVE-ÉHÉVP   0,00216  0,02885   0,00143   0,12756 

ÉVE-LTVP   -0,0635   0,1198   -0,0355    0,4852 

 

 

ÉVE-LTVPÉVE-ÉHÉVP

0.1

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

28. ábra: Az ÉVE-ÉHÉVP és ÉVE-LTVP eltérések box-plot ábrázolása 
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A végrehajtott Anderson-Darling normalitás vizsgálatok alapján, mind az ÉVE-ÉHÉVP, mind 

az ÉVE-LTVP eltérés esetén 0,05-ös szignifikancia szinten elfogadható az a nullhipotézis, 

hogy a különbség normális eloszlást követ. A 29. és a 30. ábrák a normalitás próbák 

eredményeit és az eltérés értékek Gauss-papíron történı ábrázolását mutatják. A normalitás 

próba p-értéke az ÉVE-ÉHÉVP változó esetén magasabb (0,565), mint az ÉVE-LTVP 

különbséghez tartozó p-érték (0,077), ami azt jelenti, hogy ÉVE-ÉHÉVP eloszlása 

statisztikailag jobban illeszkedik egy normális eloszláshoz, mint az ÉVE-LTVP eloszlása. A 

gyakorlat számára ez úgy értelmezhetı, hogy a módszerünk kevésbé torzít, ahhoz képest, 

mintha a mért értékeket egyszerő lineáris transzformációval értékelnénk. 
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29. ábra: Normalitás próba az ÉVE-ÉHÉVP különbségre 
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Azt a hipotézist, miszerint ÉVE-ÉHÉVP szórása kisebb, mint ÉVE-LTVP szórása kétmintás 

F-próbával és Levene-féle próbával is ellenıriztem. Mivel mind ÉVE-ÉHÉVP, mind ÉVE-

LTVP normális eloszlásúnak tekinthetı, így elegendı lett volna az F-próbával történı 

vizsgálat. Ugyanakkor láttuk, hogy az ÉVE-LTVP különbségre végrehajtott normalitás 

vizsgálat csak 0,077-es p-értéket eredményezett (0,05-ös szignifikancia szint mellett), ezért 

azt a nullhipotézist, hogy a két különbség szórásának különbsége zérus, mind az F-próba, 

mind pedig a Levene-féle próba segítségével teszteltem 0,05-ös szignifikancia szinten. Az F-

próba 0-ás p-értéke és a Levene-féle próba 0,001-es p-értéke alapján elvetettem az ÉVE-

ÉHÉVP és ÉVE-LTVP különbségek szórásának egyenlıségére vonatkozó nullhipotézist és 

megállapítottam, hogy a két szórás között szignifikáns különbség van. A 31. ábra a két 

szórásértékre vonatkozó 95%-os megbízhatósági szintő konfidencia-intervallumokat, 

valamint az adatok box-plot ábrázolását mutatja. Ebbıl jól látszik, hogy ÉVE-LTVP szórása 

jóval nagyobb, mint ÉVE-ÉHÉVP szórása, tehát módszerünk megbízhatóbb. 
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30. ábra: Normalitás próba az ÉVE-LTVP különbségre 
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Az ÉVE-ÉHÉVP és ÉVE-LTVP különbségek várható értékeinek eltérését kétmintás t-

próbával vizsgáltam. Abból a nullhipotézisbıl indultam ki, hogy a két változó várható 

értékeinek különbsége zérus. A nullhipotézist 0,05-ös szignifikancia szint mellett teszteltem. 

A kétmintás t-próba 0,017-es p-értéket eredményezett, s ez alapján a nullhipotézist 

elvetettem, illetve megállapítottam, hogy a két különbség várható értéke között szignifikáns 

különbség van. 

Az aggregált hasznosság (értékelı) függvény helyettesítési értéke az aggregált 83,66-os vevıi 

pontszámnál 0,7507, és az aggregált vevıi pontszám lineáris transzformáltja a .0,1/ értékelı 

skálán 0,8366. Ha e két értéket összevetjük az észlelt vevıi elégedettségek 0,76-os súlyozott 

átlagértékével, akkor elmondhatjuk, hogy a paraméter-súlyozású aggregált értékelési módszer 

jól modellezi a vevık elégedettségükhöz kapcsolt észleléseit. 

Az értékelı függvények alkalmazásával a vevıi elégedettség értékelésekor a vevınek a 

hagyományos pontozáson túl választ kell adnia a függvények kalibrálásához szükséges 

kérdésekre. A módszer alkalmazása többletfeladatot jelent a vállalat számára is. Ám az 

értékelı függvények alkalmazásának lényegét megértve, s azokat helyesen alkalmazva, a 

vevıi elégedettség megbízhatóbb értékeléséhez jutunk. 
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31. ábra: Az ÉVE-ÉHÉVP és ÉVE-LTVP különbségek szórásainak 

összehasonlítása 
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3.4. Konklúziók 

A humán teljesítmények logisztikus értékelése valamint a vevıi elégedettség kvázi logisztikus 

értékelése kapcsán tárgyaltak és a bemutatott esettanulmányok alapján a H5, H6 és H7 

hipotézisek alátámasztást nyertek. E három hipotézis alapján, a kapcsolódó eredményeket 

dolgozatom második (T2) tézisében összegzem. 

T2: Megfelelıen kalibrált logisztikus és kvázi logisztikus függvények – mint értékelı 

függvények – alkalmazásával, a mérés és értékelés szétválasztásával egy üzleti 

folyamatot vagy attribútumot jellemzı aggregált mutatószám mért értékei úgy 

értékelhetık, hogy az értékeléssel a mért mutatószámértékekhez rendelt értékek az 

üzleti folyamat vagy attribútum jóságának egy megbízhatóbb jellemzését adják, mint 

maguk a mért mutatószámértékek. A logisztikus és ¦���� függvény szerinti értékelések 

eredményesen alkalmazhatók olyan fontos gyakorlati területeken, mint az általam 

vizsgált, mutatószámmérésre épülı humán teljesítmény, vevıi elégedettség és szervezeti 

intellektuális tıke megbízhatóság alapú értékelésére. 

Egy vállalakozás számára kulcskérdés, hogy az egyéni humán teljesítmények, a vevıi 

elégedettség, vagy a vállalkozás rendelkezésére álló intellektuális tıke a szervezet céljaihoz 

milyen mértékben tud hozzájárulni, azokat hogyan és milyen mértékben képes szolgálni. E 

hozzájárulási képesség mértékének megadása egyrészt a vállalkozás ezen attribútumainak 

értékelését, másrészt pedig a szervezet szempontjából tekintett hasznosságaiknak a 

meghatározását jelenti. A 3.3.8. alfejezet esettanulmányában láttuk, hogy az így értelmezett 

hasznosság hogyan állapítható meg a megbízhatóság alapú értékelések segítségével, továbbá 

a hasznosságok miként aggregálhatók a paraméter-súlyozású értékelési módszerrel. Az eddigi 

eredmények alapján a H8 és H9 hipotézisek igazolást nyertek, s mivel a bemutatott 

módszerek tetszıleges üzleti karakterisztika vagy attribútum mutatószám alapú mérése esetén 

alkalmazhatók, ezért a H8, illetve H9 hipotézisek alapján dolgozatom harmadik (T3), illetve 

negyedik (T4) téziseit az alábbiak szerint fogalmazom meg. 

T3: Egy mutatószámmal mért üzleti folyamat vagy attribútum értékelését a [0,1] 

értékelési skálán lehetıvé tevı értékelı függvények olyan hasznosságfüggvényeknek is 

tekinthetık, amelyek a folyamat vagy attribútum mért értékeihez azok a vállalkozás 

számára jelentett hasznosságukat rendelik. 
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T4: A paraméter-súlyozású aggregált értékelési módszer lehetıvé teszi egy 

mutatószámmal mért, majd értékelı függvényekkel értékelt üzleti folyamat vagy 

attribútum vállalati hasznosságának meghatározását abban az esetben, amikor a 

folyamat vagy attribútum mérése egy rögzített skálán történik, de a mért értékek több 

különbözı forrásból vagy entitástól származnak. 

 

Az eddigiekben összegzett alkalmazott kutatásaim további eredményeiként jegyzem meg a 

következıket. 

A bemutatott ����� értékelı függvények alkalmazásán nyugvó intellektuális tıkeelem 

értékelı módszer nem pénzügyi mutatószámok alkalmazására építve ragadja meg az egyes 

intellektuális tıkeelemek értékét. A paraméter-súlyozású aggregálási módszer segítségével 

lehetıvé válik az intellektuális tıke értékének szervezeti szinten való megragadása, amelynek 

révén ez a megközelítés, mint egy új módszer a 24. ábra bal felsı negyedébe helyezhetı el. 

Intellektuális tıkeelemek mutatószám alapon mért értékeinek hasznosságát értelmezve 

egyúttal hidat képezünk a pénzügyi és nem pénzügyi értékelési módszerek között, hiszen 

megadjuk annak a lehetıségét, hogy az intellektuális tıke egyes összetevıit pénzben mérjük, 

majd az értéket reprezentáló pénzérték hasznosságát kifejezzük. 

A logisztikus és kvázi logisztikus függvények, valamint a rájuk épülı értékelési módszerek 

segítségével egy pontskála arányos skálává történı transzformációja valósítható meg úgy, 

hogy az arányos skálán értelmezett hasznosság a vizsgált üzleti folyamat észlelt üzleti 

hasznosságával harmonizál. 

3.5. Beszállító teljesítmények értékelése fuzzy intervallumba eséssel 

Komplex termékek gyártására jellemzı, hogy egy-egy termékbe akár több ezer alkatrész is 

beépül. Ilyenkor az alkatrészek általában sok különbözı beszállítótól érkeznek, s mivel a 

beszállítók teljesítménye jelentıs befolyással bír olyan jellemzıkre, mint a végtermék 

minısége, annak megbízhatósága, vagy a gyártó vállalat reagálási gyorsasága növekvı 

mennyiségi igényekre, ezért a beszállítói teljesítmények mérése és ezen keresztül a 

beszállítók minısítése kulcsfontosságú üzleti folyamat lehet egy vállalat életében. 

A következı példa egy – a kvázi logisztikus értékelı függvények alkalmazására épülı – 

beszállítói teljesítmények értékelésére tett megoldási javaslatomat mutatja be. A vizsgált 

vállalat egy projektje olyan elektronikai termékeket gyárt, amelyek több mint 3000 
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alkatrészbıl állnak. A projekt 37 beszállítóval áll kapcsolatban, melyek teljesítményét 

negyedéves gyakorisággal mérik egy kérdéslista segítségével. A kérdéslista olyan 

szempontokat vesz figyelembe, mint például a beszállított alkatrészek mőszaki 

paramétereinek megfelelısége, a szállítási pontosság idıben és mennyiségben, vagy a vevıi 

kommunikáció színvonala. A kérdéslista alapján végrehajtott beszállítói teljesítménymérés 

eredménye egy mutatószám, amelynek lehetséges értékei a 0 és 30 közötti számok. Jelöljük 

ezt a mutatót – a korábbi jelölésekkel összhangban – �-mel. A projekt által eredetileg 

alkalmazott beszállítói értékelést a 10. táblázat foglalja össze.  

10. táblázat: Beszállítói teljesítmények eredeti értékelése a mért pontszám alapján 

Mért beszállítói teljesítmény (�) Beszállítói teljesítmény 

0 � � % 10 Gyenge 

10 � � % 20 Közepes 

20 � � % 30 Jó 

A 10. táblázat szerinti értékelés voltaképpen nem más, mint a 0X·Q©XQ, 0¸öWQDQI és 0ºó 

beszállítói teljesítmények, mint halmazok � mutatószám alapján történı éles megadása. A 

halmazok karakterisztikus függvényei: 


1¼½¾ª¼¾��� � �1, ha � � .0, 10�0, különben � 

1ÃöÄ¾Å¾Æ��� � �1, ha � � .10, 20�0, különben � 


1Çó��� � �1, ha � � .20, 30/0, különben �. 
Ezzel a mérési és értékelési módszerrel kapcsolatban az alábbi problémák mutatkoztak. 

• Az egyes értékelési kategóriákon belül a mutatószám változása nem állt összhangban 

az értékelést végzı személyek által észlelt beszállítói teljesítmény változásával. Ha 

például egy beszállító mért teljesítménye 12,3 pontról 18,4 pontra változott, akkor az 

értékelı személyek nagyobb mértékő teljesítménynövekedést észleltek, mint amit a 

mért számértékek kifejeztek. 
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• Az értékelési kategóriák határainak közelébe esı mért teljesítményértékek alapján 

hozott értékelési döntéseket az értékelık több esetben túlzottan szigorúnak találták. 

E problémák kezelésére az élesen definiált 0X·Q©XQ, 0¸öWQDQI és 0ºó halmazok helyett, azok 0X·Q©XQ�'� , 0¸öWQDQI�'�  és 0ºó�'� fuzzy megfelelıit a következık szerint konstruáltuk meg. 

Gyenge teljesítmények fuzzy halmaza 

A 0X·Q©XQ�'�  halmaz 
1¼½¾ª¼¾�'� ��� tagsági függvénye: 


1¼½¾ª¼¾�'� ��� � È 1, ha � � 5��,C,Y�,Y �X·Q©XQ� ���, ha 5 % � % 150, ha � � 15. � 
Ez azt jelenti, hogy az értékelık az 5-nél kisebb vagy azzal egyenlı, illetve a 15-nél nagyobb 

vagy azzal egyenlı � értékek esetén a beszállítói teljesítményt 1, illetve 0 tagsági értékkel 

tekintik gyengének. A köztes � értékekre az 

��,C,Y�,Y �X·Q©XQ� ��� � ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*�� 

függvény paramétereit a következık szerint adták meg: �V � 5, �] � 15, 5 � 10. Mivel ��,C,Y�,Y �5� � #$, ezért az 5 � 10 választás azt jelenti, hogy a tradicionális értékelés szerinti 

„gyenge” és „közepes” halmazok határvonalát jelentı � � 10 értéknél az 0X·Q©XQ�'�  fuzzy 

halmazhoz tartozás mértéke 0,5. Ezt a megközelítést alkalmaztuk mindhárom fuzzy halmaz 

tagsági függvénye esetén, azaz a tradicionális értékelés szerinti „gyenge” és „közepes”, illetve 

„közepes” és „jó” halmazok küszöbértékeinek tagsági értékei a megfelelı határos fuzzy 

halmazokhoz 0,5-esek: 


1¼½¾ª¼¾�'� �10� � 
1ÃöÄ¾Å¾Æ�'� �10� � 12 

és 


1ÃöÄ¾Å¾Æ�'� �20� � 
1Çó�'� �20� � 12. 
Az ��,C,Y�,Y �X·Q©XQ� ��� függvény kalibrálásához a 3.1.1.2. pontban leírtak alapján az )5; #$* pont 

mellett a �7,5; 0,95� pontot használtuk, azaz � � 7,5 esetén a 0X·Q©XQ�'�  halmazhoz tartozás 
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mértékét 0,95-nek tekintettük. A számítások elvégzése után � � A2,6802 adódott. Érdemes 

megjegyezni, hogy mivel � negatív, így ��,C,Y�,Y �X·Q©XQ� ��� az � � 5 és � � 15 helyeken nem 

értelmezhetı, ezért értékeit az (5,15) nyitott intervallumon számítottuk. Ugyanakkor a 2.6.2.1. 

pontban a negatív �-ák kezelésérıl leírtak alapján � elıjelének ellentétesre váltásával, és az �V és �] paraméterek �K�,C,Y�,Y �X·Q©XQ� ��� képletében történı felcserélésével a függvény 

helyettesítési értékei az [5,15] zárt intervallumon is számíthatók, miközben �K�,C,Y�,Y �X·Q©XQ� �5� �
1 és �K�,C,Y�,Y �X·Q©XQ� �15� � 0. 

Közepes teljesítmények fuzzy halmaza 

A 0¸öWQDQI�'�  halmaz 
1ÃöÄ¾Å¾Æ�'� ��� tagsági függvénye: 


1ÃöÄ¾Å¾Æ�'� ��� �
;<=
<> 0, ha � % 5��,C,Y�,Y �¸öWQDQI,   TCR����, ha 5 � � � 15��,C,Y�,Y �¸öWQDQI,   ºZTT����, ha 15 % � % 250, ha � � 25.

� 
Az ��,C,Y�,Y �¸öWQDQI,   TCR���� függvény paraméterei: �V � 5, �] � 15, 5 � 10, valamint a 

függvény kalibrálásához az �5; 0,5� és �12,5; 0,95� pontokat felhasználva � � 2,6802. 

Az ��,C,Y�,Y �¸öWQDQI,   ºZTT���� függvény paraméterei: �V � 15, �] � 25, 5 � 20, a függvény 

kalibrálásához az �5; 0,5� és �17,5; 0,95� pontokat választva � � A2,6802. 

Az ��,C,Y�,Y �¸öWQDQI,   TCR���� függvény balról, az ��,C,Y�,Y �¸öWQDQI,   ºZTT���� függvény jobbról adja meg a 

0¸öWQDQI�'�  halmaz tagsági függvényét. E két függvény görbéi szimmetrikusak a 15 abszcisszájú 

függıleges egyenesre. Megjegyzendı, hogy az egyik függvénybıl a másik egy eltolással és � 

elıjelének ellentétesre változtatásával elıállítható. 

Jó teljesítmények fuzzy halmaza 

E halmaz tagsági függvényének konstrukciója a 0X·Q©XQ�'�  halmaz tagsági függvényének 

konstrukciójához hasonlít. 


1Çó�'� ��� � È 0, ha � % 15��,C,Y�,Y �ºó� ���, ha 15 � � � 251, ha � F 15. � 
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Az ��,C,Y�,Y �ºó� ��� függvény paraméterei: �V � 15, �] � 25, 5 � 20, a függvény 

kalibrálásához az �5; 0,5� és �22,5; 0,95� pontokat választva � � 2,6802. 

A 32. ábra a „gyenge”, „közepes” és „jó” beszállítói teljesítmények, mint fuzzy halmazok 

tagsági függvénygörbéit mutatja. Ezek a tagsági függvények voltaképpen a 2.4.1. pontban 

bemutatott tradicionális értékelések lehetséges fuzzy megfelelıi erre a konkrét esetre. 

 

32. ábra: Gyenge, közepes és jó beszállítói teljesítmények tagsági függvénygörbéi 

3.5.1. Az eredmények értékelése 

Módszerünkkel miden mért � értékhez megadható egy olyan rendezett számhármas, melynek 

komponensei rendre az � érték „gyenge”, „közepes” és „jó” beszállítói teljesítményekhez, 

mint fuzzy halmazokhoz tartozás tagsági értékei. Például � � 8,7 esetén: 

u
1¼½¾ª¼¾�'� �8,7�; 
1ÃöÄ¾Å¾Æ�'� �8,7�; 
1Çó�'� �8,7�y � �0,806; 0,194; 0,000�. 
E számhármas jelentése az, hogy ha egy beszállító mért teljesítménye 8,7 pont, akkor ez a 

beszállító 0,806 mértékben minısül „gyengének”, 0,194 mértékben „közepesnek” és nulla 

mértékben „jónak” a [0,1] értékelési skálán. A számhármas felhasználásával kifejezhetı, 

hogy a 8,7 pontos teljesítmény nem teljes mértékben „gyenge”, egy picit (0,194 mértékben) 

„közepesnek” is tekinthetı, szemben a tradicionális értékelés szerinti eredménnyel, amelynek 

értelmében ez a teljesítmény határozottan „gyenge”, s annyit tudunk csak róla, hogy a 

„gyenge” teljesítmények [0,10] mérési tartományában a 8,7-es értéken áll. Ezzel, a fuzzy 

halmazokra épülı beszállítói értékelési módszerrel, a halmazokhoz tartozás számhármassal 

történı kifejezésén keresztül egy minıségében jobb, és megbízhatóbb döntéseket 
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megalapozni képes eszközhöz jutottunk, amely képes kezelni a tradicionális értékelési 

módszerrel kapcsolatban felvetett problémákat. Ha például a mért teljesítmény 12,3-rıl 18,4-

re változik, akkor a tagsági számhármas (0,065; 0,935; 0.000)-ról (0,000; 0,855; 0,145)-re 

változik, azaz a teljesítmény értéke a picit „gyenge”, erısen „közepes”-rıl, erısen „közepes”, 

kicsit „jó”-ra változik, s ezt a változást a tradicionális értékelési módszer nem képes kifejezni. 

Azt mondhatjuk, hogy megközelítésünkkel az értékelık által észlelt beszállítói teljesítmény 

kifejezésének egy jobb módszeréhez jutottunk. Ha egy beszállító teljesítményét több 

negyedéven keresztül szeretnénk monitorozni és figyelni a teljesítmény idıbeli alakulását, 

úgy elmondhatjuk, hogy ha ezt a tagsági számhármasok segítségével végezzük el, akkor több 

információhoz jutunk, mintha a trendet a mért beszállítói teljesítmény és az eredeti értékelés 

szerint figyelnénk. 

Fontos látni, hogy a fuzzy halmazokra építı értékelési módszer ugyanazt a mérırendszert 

használja, mint az eredeti értékelési rendszer, így módszerünk bevezetése voltaképpen az 

eredeti értékelési gyakorlat egy korrekciójának tekinthetı. 
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4. Aggregált megbízhatósági és minıségi mutatók idıbeli változásának 

modellezése 

Dolgozatom eddigi részeiben üzleti folyamatok mutatószámokkal mérhetı 

megbízhatóságának, jóságának értékelésével kapcsolatos kutatásaim eredményeit foglaltam 

össze. Explicit módon nem emeltem ki, de a vizsgált megbízhatósági vagy jósági mutatókról 

eddig azt feltételeztem, hogy azok nem változnak, azaz idıben állandóak. A gyakorlatban 

azonban a legtöbb megbízhatósági, minıségi és jósági mutató idıben változik, s e változás a 

vonatkozó üzleti folyamat életciklusával függ össze. Ebben a fejezetében aggregált 

megbízhatósági és minıségi mutatók termékek és szolgáltatások bevezetése során 

tapasztalható változásainak vizsgálatával kapcsolatos eredményeimet összegzem. A vizsgált 

mutatók aggregált volta egyrészt az idıbeli aggregálásból, másrészt pedig abból fakad, hogy a 

folyamat karakterisztikákat vagy attribútumokat a termelési vagy szolgáltatási folyamat 

bevezetése során nagyon sok tényezı együttesen befolyásolja. E tényezıket alapvetıen a 

vállalkozás mőködése határozza meg, ezért a vizsgált mutatók idıbeli alakulását a vállalkozás 

oldaláról vizsgálom, s annak szervezeti tanulási görbéinek tekintem. Elöljáróban és 

érdekességként jegyzem meg, hogy a korábbi fejezetekben tárgyalt értékelı függvények 

matematikai apparátusának jelentıs része e szervezeti tanulás modellezésére is alkalmazható. 

A tanulási görbét a szakirodalomban elıször Wright (1936) említi: a legyártott termékek 

számának a megduplázódásával az egyes darabok elıállítására fordított idı egyenletesen 

csökken. A tanulási görbe tulajdonképpen matematikai kapcsolatot teremt valamely 

teljesítmény mérıszám (így pl. költség, minıség, ciklusidı) és a vállalat adott termék 

elıállításához vagy adott szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó tapasztalata között. A második 

világháború utáni idıszakban a tanulási folyamattal kapcsolatos kutatások az egyes darabok 

elıállítására fordított közvetlen munkaóra helyett az egy darabra jutó költségeket vagy árat 

vették alapul.  

A legtöbb tanulási folyamattal kapcsolatos kutatás középpontjában az aggregált tanulási hatás 

meghatározása áll. Wright (1936) a kumulált outputot, Arrow (1962) és Sheshinski (1967) 

pedig a kumulált befektetéseket veszi alapul a tanulási hatás vizsgálatakor. Alchian (1959) és 

Hirschleifer (1962) különbséget tesz a kibocsátás sebessége, valamint a kibocsátás tervezett 

volumene között. Cooper és Charnes (1954), Rapping (1965), Sheshinski (1967), Fellner 

(1969), Stobaugh és Townsend (1975) a kumulált kibocsátás alternatívájaként vagy 

kiegészítıjeként az idıvel foglalkoznak. A tanulási görbe gyakorlatban megvalósuló alakjával 
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foglalkozó kutatások közül némelyek a lapos szakaszok létezését (Carr, 1946; Conway és 

Schultz, 1959; Baloff, 1966, 1971), mások az ún. Stanford-B hatást (Garg és Milliman, 1961), 

vagy a harmadfokú alakot (Carlson, 1973) vizsgálták. Az említett modellezési problémák 

azonban nem szorítják háttérbe azt az alapvetı tényt, hogy az egyes üzemekben a tanulási 

ráták meglehetısen különbözıek lehetnek még akkor is, ha a termékek és a mérések 

hasonlóak (Alchian, 1959). Számos tanulmány foglalkozik a berendezések cseréjének 

hatásával (pl. Arrow, 1962; Sheshinski, 1967), Hollander (1965) a nagyobb és kisebb 

jelentıségő technológiai változások szerepét kutatja, és néhány tanulmány az indirekt és 

direkt munkaerı tanulásra gyakorolt hatásait szemlélteti tıkeintenzív esetekben (pl. Andress, 

1954; Hirshmann, 1964). Conway és Schulz (1959) a tanulásra hatással lévı, a termelést 

megelızı mőveleti fázisokban és a termelési folyamatokban szerepet játszó tényezıket veszi 

számba. Baloff (1970) olyan eseteket mutat be, ahol a technikai támogatás vagy a munkaerı 

motivációja hatással van a tanulási rátára. Hayes és Wheelwright (1984) a tényezık egy olyan 

csoportját győjtik össze, amellyel mind egyéni, mind pedig csoportos szinten ösztönözhetı 

vagy éppen visszafogható a tanulás. 

A minıségmenedzsment rendszerek és filozófiák folyamatos fejlesztésének elve a termelı és 

szolgáltató vállalatokat teljesítményük állandó javítására ösztönözik. E fejlıdés vizsgálatára 

és nyomon követésére a tanulási görbe számos eszközt kínál. Zangwill és Kantor (1998) a 

folyamatos fejlesztés és a tanulási görbe közötti kapcsolatot ragadja meg, és egy olyan 

differenciálegyenletet mutatnak be, amelynek segítségével a menedzsment a különbözı 

folyamatok eredményességét értékelni tudja és így az ipari folyamatok gyorsabb fejlesztése 

válik lehetıvé. Megközelítésük szerint a tanulás ciklusokban megy végbe, az egyik ciklus 

végpontja a következı ciklus kiindulópontja, és minden egyes ciklus valamilyen veszteséget 

szüntet meg a termelési rendszerben, amely lehet hibás termék, a kihozatal csökkenése, 

elvesztegetett idı, a termelés lassulása vagy a készletek felhalmozása.  

Amikor egy vállalkozás egy új termékkel vagy szolgáltatással jelenik meg a piacon, szinte 

természetes a kísértés az eladási kapacitás mielıbbi felfuttatására, hiszen ez szükséges 

feltétele annak, hogy a vállalkozás gyorsan új vevıket hódítson meg (Leslie és Holloway, 

2006; Zoltners et al., 2006). A tanulási görbe „bejárásának” sebessége stratégiai 

versenyelınyt befolyásoló tényezı, ráadásul a tanulás révén elıálló versenyelıny belépési 

korlátot is jelenthet egy adott piacon (Lee, 1975; Spence, 1981).  

A termékek életciklusának rövidülése és a magas fejlesztési költségek arra kényszerítik a 

vállalatokat, hogy ne csak a piacra jutás idejét, vagyis a fejlesztési idıt, hanem az optimális 
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kapacitásra való felfutás idejét is csökkentsék. Az eladási kapacitás kívánt szintjének elérése a 

termelési, szolgáltatási folyamatok optimális kapacitásra történı felfuttatását igényli, így a 

vállalkozás versenyképességének egyik meghatározó tényezıje a termelési, szolgáltatási 

folyamatok bevezetési, felfutási sebessége. A fejlesztés befejezése és az optimális 

kapacitáskihasználási szint elérése között a termelési folyamat alaposabb megértése folyik. 

Mindez kezdetben alacsony kihozatalt és alacsony termelési rátát eredményez (mivel pl. a 

berendezések meghibásodnak, az átállások/beállítások még lassúak, speciális mőveletek, 

beavatkozások szükségesek, az ellenırzés módszerei fejlesztésre szorulnak, stb.). Terwiesch 

és Bohn (2001) új termékek termelési folyamatának felfuttatása kapcsán vizsgálja a tanulás és 

a folyamatfejlesztés kapcsolatát, a tanulás felgyorsításával járó költségeket, az optimális 

kapacitás eléréséig bekövetkezı hibás termékek költségét és a hibák bekövetkezésének 

valószínőségét.  

Az effektív termelési vagy szolgáltatási kapacitást a folyamatok jóságát meghatározó 

minıségi és megbízhatósági jellemzık nagymértékben befolyásolják (Koltai, 2006), így pl. a 

kihozatal, a termelés sebessége vagy a „jó”, vagyis minıségileg kifogástalan outputok száma 

e felfutási idıszak fontos mérıszáma (Terwiesch és Bohn, 2001). E szerzık arra az 

eredményre jutottak, hogy új termékek gyártásának felfuttatásakor a kihozatal alakulása 

nagyobb hatással van a vállalat nyereségére, mint az egy termékre jutó költségek.  

Kutatásaim során vállalati folyamatokat vizsgálva arra kívántam kísérletet tenni, hogy 

alkalmas regressziós függvények segítségével termelési és szolgáltatási folyamatok aggregált 

minıségi és megbízhatósági mutatóinak a folyamatok felfutási idıszakában tapasztalható 

változását modellezzem. Aggregált minıségi és megbízhatósági mutatók idıbeli alakulásának 

modellezését termékek és szolgáltatások bevezetése kapcsán elemezem azt feltételezve, hogy 

az aggregált mutató változása, a folyamat javulása az adott technológiai és termelési kultúra 

által meghatározott változást, tanulási görbét szemléltet. Célom olyan módszer kidolgozása 

volt, amely lehetıvé teszi a technológia és a vállalati kultúra meghatározó szerepének 

szemléltetését és számszerősítését, továbbá lehetıséget nyújt a tanulási görbék 

összehasonlítására is. 

Kutatásaim a fentieknek megfelelıen az alábbi H10, H11, és H12 hipotézisek vizsgálatára 

épülnek. 
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H10: A leszőkített, lineárisra visszavezetett logisztikus regressziós modell és az Rω(t) 

approximáció alkalmazása lehetıvé teszi, hogy termelési és szolgáltatási folyamatok 

aggregált minıségi és megbízhatósági jellemzıinek változását (R(t)) a folyamatok bevezetési 

(felfutási) idıszakában modellezzük. 

 

H11: E regressziós modellek lehetıvé teszik, hogy a technológia és a termelési kultúra 

termelési és szolgáltatási folyamatok felfutásában betöltött meghatározó szerepét 

számszerősítsük. 

 

H12: A megközelítés alkalmazásával a térben, illetve idıben elkülönülı felfutási görbék 

kvantitatív összehasonlítása is megvalósítható. 

4.1. Analitikus háttér 

Tekintsük valamely termelési vagy szolgáltatási folyamat egy jellemzı aggregált minıségi 

vagy megbízhatósági mutatóját, amelyet a továbbiakban jelöljünk �-rel. Azt kívánom 

vizsgálni, hogy ez a mutató a termelési vagy szolgáltatási folyamat bevezetése során hogyan 

változik a bevezetésre fordított � idı függvényében. Ezt a függvényt ����-vel jelölöm. Fontos 

kiemelni, hogy itt a bevezetésre fordított idı alatt azt a nettó idıt értjük, amely kizárólag a 

folyamat bevezetése érdekében végzett tevékenységek végrehajtási idejével egyenlı. Tegyük 

fel, hogy a vizsgált mutató javulása annak növekedését jelenti. Látni fogjuk, hogy ez a 

megkötés nem megy az általánosság rovására, ugyanakkor segíti és egyszerősíti a téma 

további tárgyalását. 

4.1.1. Logisztikus növekedés 

Gyártási és szolgáltatási folyamatok vizsgálata során szerzett tapasztalataim szerint a vizsgált 

mutató változási (növekedési) sebessége alapvetıen attól függ, hogy a mutató a folyamat 

bevezetése során milyen szinten áll. Kezdetben, amikor a folyamattal kapcsolatos ismeretek 

és a mőveletek végzéséhez szükséges készségek és tapasztalatok még csekélyek, a mutató 

változási sebessége is csekély és ���� értéke közel áll annak �É kezdeti (Initial) értékéhez. 

Amikor ezek az ismeretek, készségek és tapasztalatok elérnek egy bizonyos kritikusnak 

mondható szintet, a vizsgált mutató változási sebessége felgyorsul. Egy idı után azonban, 

amikor a mutató értéke közelít ahhoz az értékhez, melyet a termelés vagy szolgáltatás 
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technológiája, vagy valamilyen fizikai korlát meghatároz, a vizsgált mutató növekedési 

sebessége lelassul, majd egy adott �� felsı (Terminal) korláthoz közeli szinten stagnál. 

A fentiek alapján az ���� mutató változása a 

B����B� � `V.�� A ����/.���� A �É/                                             �43� 

logisztikus differenciálegyenlettel leírható, ahol `V F 0 a változás sebességét meghatározó 

arányossági tényezı. Ez az egyenlet azonos alakú az értékelı függvények bevezetésénél 

tárgyalt �6� 

B����B� � `.�1 A ����/.���� A �b/ 
egyenlettel, �-nek �, ����-nek ����, �É-nek �b, ��-nek �1, míg `V-nek ` felel meg. 

Ha az ���� függvénytıl elvárjuk, hogy az a �f helyen az �f ��É % �f % ��� értéket vegye 

fel, akkor a �6� egyenlet �12� szerinti 

���� � �b S ��1 A �b� 11 S �1 A �Yg�Yg A �b JKp�YKYg��]sK]t� 

általános megoldása alapján az �43� egyenlet megoldása az 

���� � zp�,±g,	g,	Ê,	«��� � �É S ��� A �É� 11 S �� A �f�f A �É JKp��±K±g��	«K	Ê�          �44� 

logisztikus függvény. 

Az ���� függvény grafikonja egy olyan S-alakú görbe, mely aszimptotikusan simul az �É 
kezdeti és �� végsı értékekhez. Az ���� függvényre korábban alkalmazott �14�  

5 � �f S 1`��1 A �b� ln �1 A �Yg�Yg A �b  

helyettesítés alapján az ���� függvény az  

���� � zp�,C,	g,	Ê,	«��� � �É S ��� A �É� 11 S JKp��±KC��	«K	Ê�                      �45� 

alakban is felírható, ha  

5 � �f S 1`V��� A �É� ln �� A �f�f A �É , 
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továbbá  

���� � zp,C,	Ê,	«��� � �É S ��� A �É� 11 S JKp�±KC�                          �46� 

ha  

` � `V��� A �É�. 
A továbbiakban az ���� függvényt az zp,C,	Ê,	«��� szerinti alakban alkalmazom aggregált 

megbízhatósági és minıségi mutatók növekedésének modellezésére. 

Általánosan elmondható, hogy a fent vázolt logisztikus egyenlettel leírható növekedési 

folyamatok jelleggörbéi S-alakúak. Ilyen például egy technológia teljesítıképességének 

alakulása (Pataki, 1999), vagy a világegyetem komplexitásának változása (Modis, 2002). 

Megjegyzem, hogy a bemutatott logisztikus függvényen túl más S-alakú görbével rendelkezı 

függvényformák is léteznek hasonló lefutású folyamatok modellezésére. Ilyen például a 

Gompertz görbe (Laird, 1964) vagy az általánosított Richards-féle logisztikus függvény (Lei 

és Zhang, 2004). 

4.1.2. Növekedési modell az Rω(t) függvénnyel 

Ha egy megbízhatósági vagy minıségi mutató növekedése az �É kezdeti értékrıl az �� végsı 

vagy célértékig tart, és a mutató idıbeli növekedését az zp,C,	Ê,	«��� logisztikus függvénnyel 

próbáljuk leírni, akkor szembe találjuk magunkat azzal a problémával, hogy a függvény az �É 
és �� értékeket csak határértékben veszi fel, azaz 

lim±K� zp,C,	Ê,	«��� � �É , 
lim±q� zp,C,	Ê,	«��� � �� 

de nem létezik olyan �¤ érték, melyre zp,C,	Ê,	«��¤� � �É vagy zp,C,	Ê,	«��¤� � �� teljesülne. 

A logisztikus és Eω(t) értékelı függvények tárgyalása során bevezetett konstrukciók alapján 

belátható, hogy az ��,C,Y�,Y ��� függvény általánosításával elıállítható, a �31� képlettel 

azonos alakú, a .�V, �]/ intervallumból az .�É , ��/ intervallumba képezı 

���,C,±�,± ,	Ê,	«��� � �É S ��� A �É� ) � A �V�] A �V*��

) � A �V�] A �V*�� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*��� 
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függvény (�] % 5 % �V) az ��É , ��� intervallumba képezı �45� függvény jó közelítését adja, 

ha  

�V � `V��� A �É���] A 5��5 A �V��] A �V . 
A .�V, �]/ intervallum az idıtartomány, amelyben az � mutató idıbeli változását vizsgáljuk. A �V és �] jelölésekben az S, illetve E indexekkel az idıtartomány „start” kezdı, illetve „end” 

befejezı pontjaira utalok. 

Ha itt is alkalmazzuk a 

` � `V��� A �É� 

helyettesítést, akkor 

� � `��] A 5��5 A �V��] A �V  

esetén a �46� szerinti  

zp,C,	Ê,	«��� � �É S ��� A �É� 11 S JKp�±KC� 
logisztikus függvény egy jó közelítését adja az 

��,C,±�,± ,	Ê,	«��� � �É S ��� A �É� ) � A �V�] A �V*�
) � A �V�] A �V*� S �5 A �V�] A 5 )1 A � A �V�] A �V*��            �47� 

függvény. 

Mivel ��,C,±�,± ,	Ê,	«��V� � �É és ��,C,±�,± ,	Ê,	«��]� � ��, ezért az ��,C,±�,± ,	Ê,	«��� 

függvény alkalmazása – amellett, hogy az zp,C,	Ê,	«��� függvény egy jó közelítését adja – 

lehetıvé teszi a vizsgált minıségi vagy megbízhatósági mutató növekedésének zárt 

idıintervallumon történı modellezését. A rövidebb írásmód kedvéért az ��,C,±�,± ,	Ê,	«��� 

függvényt a továbbiakban �����-vel jelölöm. 

4.2. Regressziós modellek 

Tegyük fel, hogy rendelkezésünkre áll egy termelési vagy szolgáltatási folyamat bevezetése 

során egy kiválasztott � aggregált minıségi vagy megbízhatósági mutató § db �#, �$, … , �© 

megfigyelt vagy mért értéke a �#, �$, … , �© idıpontokban. Ekkor általánosan elmondható, hogy 

a mért vagy megfigyelt ��:; �:� (² � 1,2, . . , §) összetartozó idı- és mutatóértékek alapján 
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behatárolható egy olyan véges idı-, illetve mutatótartomány, mely az összes ��:; �:� párt 

tartalmazza. Ezt a halmazt, mint mintát jelölje z: 

z � ���:; �:�� �² � 1,2, … , §�. 
Például, ha egy termék gyártásának bevezetése során a minıségi kihozatal heti értékeit az elsı 

tizenkét hétben vizsgáljuk, akkor az idıtartomány lehet az 1, 2,...,12 sorszámú hetekbıl álló 

halmaz, míg a mutatótartomány lehet az elsı tizenkét hét során elért heti minimális és 

maximális minıségi kihozatal által meghatározott intervallum. 

A következı fejezetekben bemutatom azokat a korreláció- és regresszió-számításra épülı 

modelleket, melyek segítségével a ��:; �:� párokra az zp,C,	Ê,	«��� logisztikus és ����� 

függvények illeszthetık, továbbá ismertetem a modellek gyakorlati alkalmazásai során 

szerzett tapasztalataimat, majd összegezem a menedzsment területén történı alkalmazási 

lehetıségekkel kapcsolatos következtetéseimet. 

4.2.1. A logisztikus modell 

E modell alkalmazásának lényege abban áll, hogy a vizsgált � mutató logisztikus 

növekedését feltételezzük az idı függvényében, ezért a ��:; �:� párokra az zp,C,	Ê,	«��� 

függvényt próbáljuk illeszteni, azaz azt feltételezzük, hogy  

���� � zp,C,	Ê,	«��� � �É S ��� A �É� 11 S JKp�±KC�                           �48� 

A rendelkezésre álló �#, �$, … , �© értékekbıl �É � min��:� és �� � max��:� választása 

mellett az zp,C,	Ê,	«��� függvény �É és �� paraméterei adottak, a ` és 5 paramétereket pedig a 

legkisebb négyzetek elvének megfelelıen úgy kell meghatároznunk, hogy a 

´ i�: A u�É S ��� A �É� 11 S JKp�±ÌKC�yj$©
:µ#  

négyzetösszeg minimális legyen. 

A �48� egyenletet az 

���� A �É�� A �É � 11 S JKp�±KC�                                                    �49� 

alakba írva, és bevezetve az  

Í��� � ���� A �É�� A �É  
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változót az 

Í��� � 11 S JKp�±KC� 
szigmoid függvény adódik. Az Í��� függvényt a ��:; Í:� pontokra kívánjuk illeszteni, ahol  

Í: � �: A �É�� A �É . 
Az Í��� függvény ` és 5 paramétereit a legkisebb négyzetek módszere szerint az 

��`, 5� � ´ iÍ: A 11 S JKp�±ÌKC�j$©
:µ#  

négyzetösszeg minimalizálásával határozhatjuk meg. Belátható, hogy ez akkor minimális, ha 

a 

Î��`, 5�Î` � 0
Î��`, 5�Î5 � 0                                                       �50� 

egyenlıségek teljesülnek. Fenti egyenletrendszer megoldása adja `, illetve 5 azon Ï̀, illetve 5Ð 

becsléseit, melyek mellett az Í��� függvény a legkisebb négyzetek elvének értelmében a 

legjobban illeszkedik a ��:; Í:� ponthalmazra. A parciális deriválásokat elvégezve a �50� 

normálegyenletek: 

Î��`, 5�Î` � ´ JKp�±ÌKC���: A 5�©
:µ# i 11 S JKp�±ÌKC�j$ i 11 S JKp�±ÌKC� A Í:j � 0

Î��`, 5�Î5 � ´ A`JKp�±ÌKC�©
:µ# i 11 S JKp�±ÌKC�j$ i 11 S JKp�±ÌKC� A Í:j � 0            �51� 

Sajnos ez az egyenletrendszer az ismeretlenekben nem lineáris, ezért megoldása 

meglehetısen nehéz. McCullagh és Nelder (1989) egy iteratív, a súlyozott legkisebb 

négyzetek elvére épülı eljárást mutat be az egyenletrendszer megoldására. 

4.2.2. A logisztikus regresszió visszavezetése lineáris regresszióra 

A �48� függvény paraméterei úgy is meghatározhatók, hogy a függvényt elıször egy 

alkalmas transzformációval lineáris függvénnyé transzformáljuk, majd a transzformációval 

kapott új paraméterek becsléseit a lineáris regresszió jól ismert módszerével határozzuk meg. 
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Ezt követıen a ` és 5 paraméterek becslései már könnyen megadhatók. Látni fogjuk, hogy ez 

a módszer csak bizonyos korlátokkal alkalmazható, de mivel e korlátok a gyakorlati 

alkalmazás szempontjából nem jelentenek lényeges megkötéseket, ugyanakkor a lineáris 

regresszióra visszavezetett módszer jóval egyszerőbb, mint az �51� egyenletrendszer 

megoldása, ezért a következıkben e módszer alkalmazását mutatom be. 

Mivel ���� F �É, ezért a �49� egyenlet reciprokát véve, majd rendezve az 

�� A �������� A �É � JKp�±KC� 
egyenlet adódik. 

Mivel ���� % �� is teljesül, így ez utóbbi egyenlet mindkét oldalának természetes alapú 

logaritmusát véve az 

ln �� A �������� A �É � A`� S `5 

egyenlet adódik, mely az  

Ñ��� � ln �� A �������� A �É , 
4# � A`, 
4f � `5 

helyettesítések alkalmazásával az 

Ñ��� � 4#� S 4f                                                            �52� 

lineáris függvényt eredményezi. 

Ez azt jelenti, hogy ha feltételezhetı, hogy a ��:; �:� pontokra egy zp,C,	Ê,	«��� logisztikus 

függvény illeszkedik, akkor a ��:; Ò:� transzformált pontokra az �52� lineáris függvény 

illeszkedik, ahol Ò: a 

Ò: � ln �� A �:�: A �É                                                             �53� 

transzformáció eredménye minden olyan ��:; �:� pontra, melyre �: £ �É és �: £ ��. 

E módszer elınye abban áll, hogy az �52� lineáris függvény 4f és 4# paramétereinek 

becslései a lineáris regresszió jól ismert módszerével könnyen megadhatók. Ugyanakkor, 
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mivel �É-t, illetve ��-t a szóban forgó mutató mért vagy megfigyelt minimum, illetve 

maximum értékeinek választottuk, ezért az �53� transzformáció nem alkalmazható azokra a ��:; �:� pontokra, amelyekre �: � min��:� vagy �: � max��:�. Éppen ezért a lineáris 

regressziót az � % § elemő  

z¤ � ���:; �:�|�: £ �É , �: £ ��� �² � 1,2, … , §� 

leszőkített halmazból transzformált 

z��� � Ó��:; Ò:�ÔÒ: � ln �� A �:�: A �É , �: £ �É , �: £ ��Õ �² � 1,2, … , §� 

halmazra alkalmazzuk. Ezt a módszert lineárisra visszavezetett, leszőkített logisztikus 

regressziónak nevezzük, és az Ñ��� függvény 4f, illetve 4# együtthatóinak, 4Ïf illetve 4Ï# 

becsléseit az z��� halmaz, mint minta alapján határozzuk meg. A továbbiakban jelölje ÖV az z 

halmaz, ÖV¤ az z¤, míg ÖV�«� a transzformált z��� halmaz elemeinek indexhalmazát (z¤ és z��� 
konstrukciója miatt ÖV¤ � ÖV�«�). 
A 4Ïf és 4Ï# becslések kiszámítása után (pl. Hunyadi és Vita, 2004) alapján a ` és 5 

paraméterek becslései Ï̀ � A4Ï#, 
5Ð � 4Ïf̀Ï � A 4Ïf4Ï#. 

Vizsgáljuk meg részletesebben, hogy mit is jelent az, hogy a logisztikus regressziós modell 

paramétereit az z halmaz elemei helyett az z��� halmaz elemei alapján becsültük. 

Ha az z halmazban lévı pontokra egy logisztikus függvény jól illeszkedik, akkor mivel a 

függvény a vizsgált idıtartomány elején, illetve végén az �É, illetve �� értékekhez simul, így 

a leszőkített z¤ halmazból csak kevés, jellemzıen az eredeti ��#; �#�, ��$; �$�, … , ��©; �©� 

adatsorozat elsı egy-két, és utolsó egy-két nem transzformálható eleme marad ki, ezért z¤ 

számossága lényegesen nem kisebb, mint z számossága. Másrészrıl, a kimaradó elsı egy-két, 

illetve utolsó egy-két elem az, amelynek ordinátája �É-vel, illetve ��-vel egyenlı. Mivel a 

függvény pontosan ezekhez az értékekhez simul a vizsgált idıtartomány elején, illetve végén, 

ezért az z¤ halmazból transzformált z��� halmaz alapján – a lineáris regresszió segítségével – 

meghatározott logisztikus regressziós függvény helyettesítési értékei a kimaradó �: helyeken 
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jó közelítéssel az �É, illetve �� értéket veszik fel aszerint, hogy �: az idısor elején, illetve 

végén helyezkedik el.  

Annak ellenırzésére, hogy a kapott regressziós függvény mind az z¤, mind az z halmaz 

elemeihez jól illeszkedik, ajánlott az illeszkedés jóságát jellemzı korrelációs indexet mind z¤, 

mind pedig az z halmaz elemei alapján kiszámítani. Ha �×: jelöli a regressziós függvény 

helyettesítési értékét a �: helyen, azaz 

�×: � �É S ��� A �É� 11 S JKpØ�±ÌKCÐ� 
akkor az z¤ és z ponthalmazok alapján számított ÙV és ÙV¤ korrelációs indexek Balogh et al. 

(1980: 223 – 225.) alapján rendre a következık: 

ÙV � Ú1 A ∑ |�: A �×:}$:� É�∑ ��: A �ÜV�$:� É� ,                                                  �54� 

ÙV¤ � Ú1 A ∑ |�: A �×:}$:� É�¤∑ ��: A �ÜV¤�$:� É�¤ ,                                               �55� 

ahol �ÜV, illetve �ÜV¤ az z, illetve z¤ halmazokban lévı �: mutatóértékek számtani közepe. 

A 4Ïf és 4Ï# valamint a Ï̀ és 5Ð értékeket egy z��� minta alapján számítottuk, ezért ezek a 

becslések mintáról mintára változnak, vagyis valószínőségi változóként viselkednek. A 

gyakorlatban szükségünk lehet arra, hogy két különbözı folyamat azonos aggregált 

mutatójának növekedését összehasonlítsuk. Gondoljunk például arra, hogy ugyanazon termék 

gyártását egy vállalat több üzemében is bevezetik. Ez esetben hasznos lehet annak vizsgálata, 

hogy a különbözı üzemekhez tartozó felfutási görbék mennyire hasonlítanak egymásra, 

mennyire tekinthetık azonosnak. Erre a célra érdemes a lineáris regresszió együtthatóira 

vonatkozó konfidencia intervallumok ismert összefüggései alapján a transzformált függvény 4f és 4# együtthatóinak konfidencia intervallumait meghatározni, majd ezek segítségével 

összehasonlítani a felfutási görbéket. A 4f-ra és 4#-re vonatkozó 1 A 3 megbízhatósági szintő 

konfidencia intervallumok kiszámíthatók például Kerékgyártóné és Mundruczó (1996) 

alapján. Mivel 

4# � A`, 
4f � `5, 
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ezért a 4f és 4# együtthatókra vonatkozó konfidencia intervallumok A`-ra, illetve a `5 

szorzatra, mint valószínőségi változókra vonatkoznak. Megjegyzem, hogy a `-ra és 5-ra 

vonatkozó konfidencia intervallumok becslése szintén lehetséges, de nehezebb, mint a 4-ákra 

vonatkozó intervallumoké. A konfidencia intervallumokat alapvetıen összehasonlítási célra 

szeretnénk használni, ehhez pedig elegendı a – könnyebben meghatározható –  4-ákra 

vonatkozó intervallumokat összevetni. 

4.2.2.1. A lineárisra visszavezetett, leszőkített logisztikus regresszió módszere 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a lineárisra visszavezetett, leszőkített logisztikus 

regresszió módszerét. 

Alapfeltételezés 

Az ���� aggregált minıségi vagy megbízhatósági mutató értéke a termék vagy szolgáltatás 

bevezetése során a bevezetésre fordított � idı függvényében az 

���� � zp,C,	Ê,	«��� � �É S ��� A �É� 11 S JKp�±KC� 
alakú logisztikus függvénnyel írható le. 

Bemenet 

Az � aggregált minıségi vagy megbízhatósági mutatóra végzett független megfigyelések 

vagy mérések eredményeként adódó z � ���#; �#�, ��$; �$�, … , ��©; �©�� rendezett párokból 

álló minta, melyben minden ��:; �:� párban �: a mutató megfigyelt vagy mért értéke a �: 
idıpontban. 

Kimenet 

Az  

zp,C,	Ê,	«��� � �É S ��� A �É� 11 S JKp�±KC� 
függvény `, 5, �É és �� paramétereinek olyan becslése, amelyek mellett függvény leginkább 

illeszkedik az z � ���#; �#�, ��$; �$�, … , ��©; �©�� ponthalmazra. 

Módszer 

1. Legyen �É � min��:� és �� � max��:�, illetve �É � max��:� és �� � min��:� 

aszerint, hogy növekedı, illetve csökkenı trendet mutatnak az �#, �$, … , �© értékek. 

Ezzel az zp,C,	Ê,	«��� függvény �É és �� paraméterei adottak. 
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2. Képezzük az �: � �É és �: � �� mutató értékekkel rendelkezı pontokat nem 

tartalmazó z¤ � ���:; �:�|�: £ �É , �: £ ���  halmazt �² � 1,2, … , §�. 

3. z¤ minden ��:; �:� elemére hajtsuk végre a 

Ò: � ln �� A �:�: A �É  

transzformációt, és képezzük az z��� � ���:; Ò:�� párokból álló halmazt. 

4. Az z��� minta alapján, lineáris regresszió segítségével határozzuk meg az Ñ��� �4#� S 4f függvény 4f, illetve 4# együtthatóinak 4Ïf, illetve 4Ï# becsléseit, majd a  Ï̀ � A4Ï# 

5Ð � 4Ïf̀Ï � A 4Ïf4Ï# 

összefüggésekkel számítsuk ki a `, illetve 5 paraméterek Ï̀, illetve 5Ð becsléseit. 

5. A kapott 

�É S ��� A �É� 11 S JKpØ�±KCÐ� 
függvény z, illetve z¤ halmazra történı illeszkedése jóságának meghatározásához 

számítsuk ki az �54�, illetve �55� szerinti ÙV, illetve ÙV¤ korrelációs indexeket. 

6. Logisztikus felfutási görbék összehasonlítása céljából határozzuk meg a 4f és 4# 

együtthatókra vonatkozó konfidencia intervallumokat. 

4.2.3. Az Rω(t) modell 

A korábbiak alapján tudjuk, hogy alkalmasan választott � esetén a �47� szerinti ����� 

függvény az zp,C,	Ê,	«��� egy jó approximációja. Ha az zp,C,	Ê,	«��� logisztikus függvény 

paramétereinek becslései ismertek, és az ÙV korrelációs index alapján a függvény jól 

illeszkedik az z � ���#; �#�, ��$; �$�, … , ��©; �©�� mintára, akkor vállalati termelési és 

szolgáltatási folyamatok felfutásának modellezésével kapcsolatban szerzett tapasztalataim 

szerint az ����� függvény is jól illeszkedik az z ponthalmazra. Ezt a következtetésemet a 

nagyszámú összegyőjtött adaton alkalmazott logisztikus és ����� szerinti regresszió-elemzés 

pozitív eredményei támasztják alá. Ezeket a példákat mutatom be a következı alfejezetekben. 

Az ����� függvény alkalmazásának elınye abban áll, hogy ez a függvény – szemben az zp,C,	Ê,	«��� függvénnyel – az �É és �� értékeket fel is veszi. Ezért azokban az esetekben, 

amikor fontos, hogy a regressziós függvény az �É � min��:� és �� � max��:� értékeket ne 
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csak közelítse, de fel is vegye, érdemes az ����� függvényt alkalmazni. Korábban láttuk, 

hogy az ����� függvény az �É, illetve �� értékeket a �V, illetve �] helyeken veszi fel �` F 0�, 

ezért ilyenkor a �V � �# és �] � �© választások célszerőek, ez pedig azt jelenti, hogy ����� 

alkalmazása akkor igazán elınyös, ha a legkisebb, illetve legnagyobb idıkoordinátával 

rendelkezı pár második koordinátája minimális, illetve maximális a mintában, azaz ��#; �#� � ��V; min��:� � és ��©; �©� � ��]; max��:� �. 

Az ����� függvény z halmazra való illeszkedésének jóságát az  

ÙV,	Ý�±� � Ú1 A ∑ |�: A �×�Þ ,:}$:� É�∑ ��: A �ÜV�$:� É�  

korrelációs index kiszámításával ellenırizhetjük, ahol  

�×�Þ ,: �  ��Þ ,CÐ,±�,± ,	Ê,	«��:� 

és 

�Þ � Ï̀��] A 5Ð��5Ð A �V��] A �V  

Ï̀, illetve 5Ð a lineárisra visszavezetett, leszőkített logisztikus regresszió módszerével az zp,C,	Ê,	«��� függvény `, illetve 5 paramétereinek becslései, �ÜV pedig az z halmazban lévı �: 
mutatóértékek számtani közepe. 

Megjegyzem, hogy az ����� függvény z ponthalmazra történı illesztésének egy másik 

lehetséges módja az ����� függvény linearizálása, majd lineáris regresszió alkalmazása a 

megfelelıen transzformált pontokra. Ez utóbbi megközelítéssel kapott eredményeim azonban 

gyengébb illeszkedést mutattak, mint a fenti módszer, melynek során elıször a logisztikus 

regressziós függvény paramétereinek becsléseit adjuk meg, aztán azok felhasználásával 

közelítjük a logisztikus függvényt az ����� függvénnyel. 

4.3. Esettanulmányok 

Ebben a fejezetben vállalati gyakorlatból győjtött adatsorokon mutatom be a logisztikus és az ����� regressziós modellek alkalmazását. 
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4.3.1. Minıségi kihozatal változása egy termék gyártásának bevezetése során 

Egy felületszerelési technológiával összeszerelt nyomtatott áramkör (Printed Cicuit Board 

Assembly (PCBA)) tesztelése egy úgynevezett belsı áramköri teszt (In-Cicuit Test (ICT)) 

segítségével történt. A szóban forgó nyomtatott áramkör egy Set Top Box4 termék alapját 

képezi, a belsı áramköri teszt feladata pedig annak eldöntése, hogy a PCBA gyártási 

folyamata során a nyomtatott áramköri lapra szerelt elektronikai alkatrészek megfelelnek-e a 

termék specifikációjának. E teszt sikeressége esetén kerül sor a PCBA késztermékbe történı 

beépítésére. Kutatásaim során azt vizsgáltam, hogy a belsı áramköri teszt minıségi 

kihozatala hogyan változott a termék gyártásának bevezetése során. Ehhez a gyártás 

indításától számított elsı 15 hét során a heti minıségi kihozatalt, azaz az 

� � Önß �Jàá�J§ �Jâ�JãJã� �JÙ�éåJå àáá�5Önß �Jàá�Jã� �JÙ�éåJå àáá�5 ç 100 

mutatót tekintettem aggregált minıségi mutatónak. A termelés egy mőszakban indult el, ezen 

elsı mőszak minıségi kihozatalát mutatja a 11. táblázat. 

11. táblázat: A minıségi kihozatal idıbeli változása 

Hét (èé) Minıségi kihozatal (%) (�é)  
1 53,12 

2 54,28 

3 55,13 

4 58,92 

5 62,27 

6 66,98 

7 73,89 

8 84,97 

9 88,23 

10 89,76 

11 92,05 

12 94,13 

13 95,19 

14 95,08 

15 95,21 

                                                 

4 Digitális, kábeles és mőholdas TV szolgáltatások dekódolására és analóg jellé alakítására szolgáló eszköz, 

mely lehetıvé teszi e szolgáltatások hagyományos, analóg TV készüléken történı elérését.  
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A 33. ábra a ��:; �:� pontokat mutatja egy derékszögő koordinátarendszerben ábrázolva. 

 

33. ára: A minıségi kihozatal változása az idı (hetek) függvényében 

A 33. ábrán látható pontfelhı S-alakú formája alapján feltételezhetı, hogy a minıségi 

kihozatal és a termék bevezetésére fordított idı között logisztikus függvény szerinti 

sztochasztikus kapcsolat van. A lineárisra visszavezetett, leszőkített logisztikus regresszió 

alkalmazásának eredményeként elıálló logisztikus regressziós függvény becsült paramétereit, 

a közelítı ����� függvény paramétereit, a korrelációs indexek értékeit, valamint a 4 

paraméterekre vonatkozó 95%-os megbízhatósági szintő konfidencia intervallum végpontjait 

– a számítások részletezése nélkül – a 12. táblázat foglalja össze. A konfidencia intervallum 

bal, illetve jobb végpontjaira az L (Low), illetve H (High) indexek utalnak.  

12. táblázat: A regressziós modellek számított paraméterei 

Paraméter Paraméter értéke Paraméter Paraméter értéke 

4Ï# -0,821 ÙV¤ 0,996 

4Ïf 5,505 ÙV,	Ý�±� 0,996 

Ï̀ 0,821 4f,b 4,214 

5Ð 6,705 4f,1 6,793 

�Þ 
2,775 4#,b -0,966 

ÙV 0,997 4#,1 -0,676 

A korrelációs indexek 1-hez közeli értékei az mutatják, hogy mindkét regressziós modell jól 

alkalmazható a minıségi kihozatal felfutásának leírására. 
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34. ábra: Logisztikus regresszió és ���è� aproximáció 

A 34. ábrán a folytonos vonallal rajzolt görbe a logisztikus, míg a törtvonalas görbe az ����� 

függvénnyel történı közelítés eredményét mutatja. 

4.3.1.1. További két mőszak indítása, mőszakok összehasonlítása 

A lineárisra visszavezetett, leszőkített logisztikus regresszió és az ����� függvénnyel történı 

approximáció bíztató eredményei után azt vizsgáltam, hogy az elsı mőszak indítása után 

három, illetve újabb két héttel késıbb indított mőszakokban hogyan alakult a belsı áramköri 

teszt minıségi kihozatala. Célom az volt, hogy a logisztikus regresszió segítségével nyert 

közelítı függvények paramétereit összevessem. Mindhárom mőszakban az elsı 15 hét 

eredményeit vizsgáltam, ezek láthatók a 13. táblázatban. 

Ha a lineárisra visszavezetett, leszőkített logisztikus regresszió ismertetett módszerét 

alkalmaznánk külön-külön az egyes mőszakok mintáira, akkor az �É, illetve �� értékeket a 

megfelelı minta minimális, illetve maximális �: értékének választanánk. Mivel ezek a 

minimumok, illetve maximumok mintáról-mintára különbözıek lehetnek, így ez azt 

eredményezhetné, hogy a minıségi kihozatalok idıbeli változását más-más tartományban 

vizsgálnánk és a regressziós függvények becsült paramétereinek összehasonlítása nem lenne 

konzisztens. 
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13. táblázat: A minıségi kihozatal értékei mőszakonként 

 Minıségi kihozatal (%) 

Hét 1. mőszak 2. mőszak 3. mőszak 

1 53,12 59,46 58,32 

2 54,28 62,13 62,65 

3 55,13 63,26 63,81 

4 58,92 65,97 64,87 

5 62,27 70,08 71,29 

6 66,98 77,88 76,83 

7 73,89 86,31 87,44 

8 84,97 91,71 92,11 

9 88,23 93,32 93,84 

10 89,76 93,78 93,75 

11 92,05 95,31 94,88 

12 94,13 95,27 95,29 

13 95,19 95,19 94,78 

14 95,08 94,89 95,13 

15 95,21 95,07 95,38 

 

Ezért rögzítenünk kell a regressziós függvények közös �É és �� paramétereit és az egyes 

mintákra e közös értékek mellett kell alkalmaznunk az ismertetett módszereket. Az 

egyszerőség kedvéért, konkrét esetünkben legyen �É � 50 és �� � 96. A választás lényege 

az, hogy az összes minta minden mutatóértéke a kiválasztott két érték közé essen. Érdemes 

megjegyezni, hogy ha �É az összes minta minden mutatóértékénél kisebb és �� az összes 

minta minden mutatóértékénél nagyobb, akkor az egyes mőszakok adataihoz tartozó z és z¤ 

halmazok azonosak lesznek, és így az ÙV és ÙV¤ korrelációs indexek is mintánként egyenlık. 

A három mintában szereplı minıségi kihozatal adatok minimum értékei eltérnek a választott �É � 50 értéktıl, ezért az ����� függvénnyel történı közelítés esetén a közelítı függvények 

az idıintervallum bal végpontjában az �É � 50 értéket vennék fel, mely jelentıs mértékben 

eltérhet az ott mért minıségi kihozatal értékektıl. Általánosságban is igaz, hogy az ����� 

függvénnyel történı közelítés csak korlátozott mértékben használható összehasonlítási 

célokra, ezért azokra inkább a logisztikus regresszió módszerét ajánlom.  
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Az 14. táblázat összegzi az egyes mőszakhoz tartozó minták alapján konstruált logisztikus 

regressziós függvények becsült paramétereit, valamint a 4f-ra és 4#-re kiszámított 95%-os 

megbízhatósági szintő konfidencia intervallumokat, melyek bal, illetve jobb végpontjaira az L 

(Low), illetve H (High) indexek utalnak. 

14. táblázat: A paraméterek becsült értékei 

Paraméter 1. mőszak 2. mőszak 3. mőszak 

4Ï# -0,532 -0,459 -0,465 

4Ïf 3,441 1,970 2,012 

Ï̀ 0,532 0,459 0,465 

5Ð 6,469 4,291 4,325 

Korrelációs index 0,996 0,980 0,980 

4f,b 3,097 1,250 1,381 

4f,1 3,785 2,690 2,644 

4#,b -0,570 -0,538 -0,535 

4#,1 -0,494 -0,380 -0,396 

 

A korrelációs indexek magas értékei alátámasztják a logisztikus regressziós modell 

alkalmazásának jogosultságát. A regressziós függvények becsült paraméterei, valamint a 4f-

ra és 4#-re kiszámított konfidencia intervallumok alapján elmondható, hogy az elsı mőszak 

felfutása különbözik a második, illetve harmadik mőszakétól, ugyanakkor ez utóbbi kettı 

felfutása nagyon hasonlónak mondható. Az 5 paraméterek becsült értékei alapján azt 

láthatjuk, hogy az elsı mőszak felfutási görbéjének meredekebb szakasza késıbb kezdıdik, 

mint a második és harmadik mőszaké. Ennek hátterében az a természetes jelenség áll, hogy a 

második mőszak indításakor már lényegesen több technológiai ismeret állt rendelkezésre, 

mint az elsı mőszak indításakor. A második és harmadik mőszakhoz tartozó felfutási görbék 

hasonlósága arra enged következtetni, hogy közel azonos technológiai szint, azaz közel 
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azonos mőszaki infrastruktúra és hozzá kapcsolódó ismeretszint esetén a minıségi kihozatal 

növekedése a termelés bevezetése során nagyjából azonos görbét ír le. Ezt a 

következtetésünket támasztja alá az, hogy a második és harmadik mőszak esetében a 4f és 4# 

paraméterekre kapott konfidencia intervallumok jelentısen átlapolódnak, ahogy ezt a 35. és 

36. ábrák mutatják. 

 

35. ábra: a ê� paraméterekre vonatkozó konfidencia intervallumok 

 

36. ábra: a ê� paraméterekre vonatkozó konfidencia intervallumok 

4.3.2. MPU mutató változása egy termék javítási folyamatának bevezetése során 

Általánosan elmondható, hogy elektronikai termékek javítási folyamatai jóval kevésbé 

automatizálhatók, mint azok gyártási folyamatai, így a javítási mőveletek költségei – és 

ezeken keresztül a szolgáltatások árai – nagyfokú érzékenységet mutatnak a felhasznált 

élımunkára. Széles körben alkalmazott a javítási mőveletek elvégzéséhez szükséges 

élımunka mennyiségének az úgynevezett Minutes Per Unit (MPU) mutató segítségével 
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történı mérése. Ez a mutató a szolgáltatásba épülı emberi munkaidı egy termékre vetített 

értékét méri percben kifejezve. Jelen esettanulmányban azokat a tapasztalataimat 

összegezzem, amelyeket egy fogyasztói elektronikai termék javításával foglalkozó termelési 

tevékenység aggregált MPU értékének változásával kapcsolatban a javítási folyamat 

bevezetése során az elsı három hónapban (12 hét) szereztem. Az MPU értéket heti szinten 

aggregáltam a következı összefüggés szerint: 

�®ë � ìJ�² öààáJà ìí�á§ �í§å5 �JÙ7�ìJ�² öààáJà î5ïí�ñ�� JâÍàéâ àáá�5. 
A javítási folyamat elsı 12 hetében mért aggregált MPU értékeket a 15. táblázat tartalmazza. 

15. táblázat: Aggregált MPU értékek a javítási folyamat elsı 12 hetében 

Hét (èé) MPU (�é)  
1 53,1 

2 52,8 

3 51,5 

4 47,8 

5 42,7 

6 37,2 

7 32,3 

8 28,7 

9 25,7 

10 22,7 

11 23,1 

12 22,2 

 

A 37. ábra grafikonja az aggregált MPU értékeket mutatja az idı függvényében.  
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37. ábra: Heti MPU értékek az elsı 12 hétben 

Az ábrán látható pontfelhı azt sugallja, hogy érdemes az MPU mutató értékének idıbeli 

változását a logisztikus regressziós modellel jellemezni. Az eddigiekhez képest a fı 

különbség az, hogy itt a mért mutató értékei csökkenı tendenciát mutatnak, �É � 53,1 és �� � 22,2. A számítások részletezése nélkül, a logisztikus regressziós függvény és a közelítı ����� függvény becsült paramétereit, a korrelációs indexek értékeit, valamint a 4 

paraméterekre vonatkozó 95%-os megbízhatósági szintő konfidencia intervallumokat a 16. 

táblázat foglalja össze. (A táblázatban a korábban bevezetett jelöléseket alkalmaztam.) 

16. táblázat: A paraméterek becsült értékei 

Paraméter Paraméter értéke Paraméter Paraméter értéke 

4Ï# -0,892 ÙV¤ 0,992 

4Ïf 5,597 ÙV,	Ý�±� 0,993 

Ï̀ 0,892 4f,b 4,593 

5Ð 6,277 4f,1 6,601 

�Þ 2,448 4#,b -1,033 

ÙV 0,994 4#,1 -0,750 

 

A korrelációs együtthatók magas értékei valamint a 38. ábrán látható grafikonok azt 

igazolják, hogy mind a logisztikus modell, mind pedig az ����� függvénnyel történı 
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approximáció nagy pontossággal illeszkedı görbéket eredményez. A folytonos vonallal 

rajzolt görbe a logisztikus, a törtvonalas görbe az ����� függvénnyel történı közelítés 

eredményét mutatja. 

 

38. ábra: Logisztikus regresszió és ���è� approximáció az aggregált MPU idıbeli alakulására 

4.3.3. OEE mutató változása egy gyártási folyamat bevezetése során 

Egy elektronikai termék gyártási folyamatának bevezetése során, 15 héten keresztül 

végeztünk méréseket a teljes gyártósor Overall Equipment Efficiency (OEE) mutatójára 

vonatkozóan. Az OEE mutató a rendelkezésre állási (A)-, a teljesítmény (P)- és a minıségi 

mutató (Q) szorzataként áll ellı (Hansen, 2001), ahol 
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A mért OEE %-os értékeket a 17. táblázat tartalmazza. 

17. táblázat: OEE %-os értékek a termelés elsı 15 hetében 

Hét (èé) OEE % (�é)  
1 33,1 

2 34,2 

3 37,7 

4 40,8 

5 45,2 

6 50,2 

7 55,4 

8 62,2 

9 68,6 

10 72,2 

11 77,3 

12 78,8 

13 77,8 

14 79,5 

15 79,3 

 

A vizsgált idıszakban számos olyan erıfeszítés történt, amelyek a rendelkezésre állási és a 

minıségi mutató jelentıs javulása révén eredményezték az OEE mutató 17. táblázatban 

látható javulását. Vizsgálataim célja pusztán az aggregált mutatók változási jellegének 

modellezése, ezért itt nem részletezem, hogy egy-egy mutató javulásához az elvégzett javító 

tevékenységek hogyan, és milyen mértékben járultak hozzá. 

A 17. táblázatban szereplı OEE % adatokat az idı függvényében grafikusan ábrázolva a 39. 

ábrán látható ponthalmazhoz jutunk. 
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39. ábra: OEE % mutató idıbeli alakulására 

A ponthalmazra az �É � 33,1 és �� � 79,5 értékek mellett hajtottam végre a lineárisra 

visszavezetett, leszőkített logisztikus regressziót és alkalmaztam az ����� approximációt. A 

logisztikus regressziós függvény és a közelítı ����� függvény becsült paramétereit, a 

kiszámított korrelációs indexeket és a 4 paraméterekre vonatkozó 95%-os megbízhatósági 

szintő konfidencia intervallumokat – a számítások részletezése nélkül, az eddigi jelöléseket 

alkalmazva – a 18. táblázat tartalmazza. 

18. táblázat: A paraméterek becsült értékei 

Paraméter Paraméter értéke Paraméter Paraméter értéke 

4Ï# -0,657 ÙV¤ 0,997 

4Ïf 4,529 ÙV,	Ý�±� 0,996 

Ï̀ 0,657 4f,b 3,916 

5Ð 6,897 4f,1 5,142 

�Þ 2,241 4#,b -0,725 

ÙV 0,997 4#,1 -0,588 

 

A korrelációs indexek értékei alapján elmondható, hogy mind a logisztikus regresszió, mind 

az ����� függvénnyel történı közelítés olyan függvényeket eredményez, amelyek nagyon jól 

modellezik az OEE % mutató változását a termelési folyamat bevezetése során. A 40. ábra a 
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kapott két görbe mért OEE % értékekre való illeszkedését mutatja. Az eddigiekkel 

összhangban, a folytonos vonal a logisztikus, a tört pedig az ����� modell görbéjét ábrázolja. 

 

40. ábra: Logisztikus regresszió és ���è� approximáció az OEE % mutató idıbeli alakulására 

4.4. Konklúziók 

A fejezetben bemutatott példák, amelyek empirikus megfigyelésekre és vállalati 

tapasztalatokra épülnek, alátámasztják, hogy a leszőkített, lineárisra visszavezetett logisztikus 

regressziós modell és az Rω(t) approximáció alkalmazása lehetıvé teszi, hogy termelési és 

szolgáltatási folyamatok aggregált minıségi és megbízhatósági jellemzıinek változását a 

folyamatok bevezetési (felfutási) idıszakában modellezzük. Ezzel a H10 hipotézis 

alátámasztást nyert. 

Egy gyártási vagy szolgáltatási folyamat kiszemelt jellemzıjének javulása általában sok-sok, 

egymás után végrehajtott javító-fejlesztı tevékenység eredménye. Az aggregált megközelítés 

lehetıvé teszi, hogy a folyamat javulását az aggregált mutató segítségével úgy tekintsük, 

mintha azt az adott technológiai és termelési kultúra határozná meg. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy a mutató változása (javulása) a vállalkozás szervezetének az adott folyamatra vonatkozó 

tanulási görbéjét reprezentálja, melyet a rendelkezésre álló technológia és a vállalkozás 

tágabb értelemben vett termelési kultúrája determinál. Az aggregált minıségi kihozatalra 

vonatkozó esettanulmányban bemutattam, hogy adott technológia és azonos vállalati 

kondíciók mellet a vizsgált két mőszak aggregált kihozatala nagyon hasonló felfutású. A 

logisztikus modell 4f, illetve 4# paraméterein keresztül, az ezekre kiszámított konfidencia 

intervallumok segítségével pedig lehetıség nyílik a felfutási görbék kvantitatív 

összehasonlítására. E megközelítés elınye éppen az, hogy lehetıvé teszi a technológia és a 

vállalati kultúra jól ismert determináló szerepének számszerősítését és felfutási (tanulási) 

görbék kvantitatív összehasonlítását. Egy felfutási görbe jellemzı paramétereinek 
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ismeretében a görbét, mint elvárást tekinthetjük akkor, amikor azonos technológiai és 

kulturális feltételek mellett egy folyamatot idıben késıbb, vagy térben másutt kívánunk 

elindítani. E következtetések értelmében a H11 és H12 hipotézisek is alátámasztást nyertek. 

A H10, H11 és H12 hipotézisek alapján dolgozatom ötödik (T5) tézise a következı. 

T5: Egy gyártási vagy szolgáltatási folyamathoz rendelt aggregált megbízhatósági vagy 

minıségi mutató változása a folyamat bevezetése során a lineárisra visszavezetett, 

leszőkített logisztikus regresszióval és az ���è� közelítéssel modellezhetı, így az adott 

folyamat szervezeti tanulásában a technológia és a termelési kultúra szerepe a 

regressziós függvények paraméterein keresztül számszerősíthetı és a tanulási 

folyamatok kvantitatív módon összehasonlíthatók. 
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5. Összegzés, további kutatási tervek 

5.1. A logisztikus és kvázi logisztikus függvények polimorfizmusa 

Az logisztikus függvény a 2.6.1.1. alfejezetben tárgyaltak alapján valószínőségi 

eloszlásfüggvényként is interpretálható. Ezzel és a humán teljesítmény mérésével 

kapcsolatban jegyzem meg a következı gondolatot. Ha a mért � teljesítményeket véletlen 

számértékeknek tekintjük, akkor ezeket modellezhetjük egy ö valószínőségi változóval. Azt, 

hogy a logisztikus függvény, mint értékelı függvény a �0,1� intervallumba képez, 

felfoghatjuk úgy is, hogy minden mért � teljesítményhez hozzárendeli annak a 

valószínőségét, hogy ö % �, azaz zp,Yg,]xg ��� � ®�ö % ��. Ekkor ®�ö � �� � 1 Azp,Yg,]xg ���  minden �-re annak a valószínősége, hogy a mért ö teljesítmény nem kisebb �-

nél. Ha az egyéni teljesítményt, mint célokhoz mért "hibamentes mőködés" mértékét 

tekintjük, akkor az 1 A zp,Yg,]xg ��� függvény jelentése nagyon hasonlít a megbízhatóság-

elméletben jól ismert megbízhatósági függvények (túlélési valószínőségi függvények) 

jelentéséhez. Megjegyzem, hogy e gondolatment igazából akkor helyes, ha végtelen és 

folytonos mérési skálát feltételezünk, mert egyrészt a logisztikus függvény a 0 és 1 értékeket 

véges skála kezdı-, illetve végpontjában csak közelíti, de nem veszi fel, másrészt a mért � 

értékek racionális számok, így valójában a mérési skála nem folytonos. 

Példákat láttunk arra, hogy a logisztikus és a kvázi logisztikus függvények hogyan 

alkalmazhatók a gyakorlatban tagsági, illetve értékelı függvényként különbözı üzleti 

folyamatok megbízhatóságának, jóságának megbízhatóság alapú értékelésére. Ezek az 

értékelı függvények egyúttal olyan speciális hasznosságfüggvények, amelyek lehetıvé teszik 

mért karakterisztikák vagy attribútumok vállalati hasznosságának kifejezését. Ugyanezekkel a 

függvényekkel aggregált minıségi és megbízhatósági mutatók idıbeli változásának 

modellezése is lehetséges. 

Mindezek alapján a logisztikus és kvázi logisztikus függvények olyan eszközökként foghatók 

fel, melyeknek igen sokoldalú alkalmazása lehetséges az üzleti tudományok területein. 

5.2. Az eredmények összegzése 

Üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának értelmezési, mérési és értékelési kérdéseit 

vizsgálva olyan kvantitatív módszereket dolgoztam ki, amelyek a megbízhatóság alapú 

értékelés koncepciójából kiindulva nyújtanak új, alternatív eszközöket a „puha” tényezıktıl 



 134

függı jellemzık és folyamatok menedzselésére. A mutatószámokkal mért karakterisztikák és 

attribútumok értékélésére a fuzzy halmazok elméletétének felhasználásával, valamint a 

logisztikus függvény és annak alkalmas approximációinak alkalmazásával bevezettem a 

logisztikus és kvázi logisztikus értékelés módszereit, amelyek lehetıvé teszik, hogy az 

értékelés eredményei összhangban legyenek az értékelı entitás által az üzleti folyamatokhoz 

társított, észlelt jósággal, megbízhatósággal. Ezáltal a megbízhatóság, mint fuzzy fogalom 

üzleti folyamatokra történı értelmezését adom meg. Az alkalmazott értékelı függvények 

hasznosságfüggvényekként történı értelmezésével a mért mutatószámértékek üzleti 

hasznossága kifejezhetı, így lehetıség nyílik e hasznosságok szervezeti szintő aggregálására. 

A humán teljesítmények és vevıi elégedettség, mint szervezeti intellektuális tıkeelem 

mutatószám alapú értékelésére során a vállalati gyakorlatban szerzett pozitív tapasztalatok 

alátámasztják a kidolgozott módszerek és heurisztikák alkalmazhatóságát. 

A legtöbb megbízhatósági, minıségi és jósági mutató – a kapcsolódó üzleti folyamat 

életciklusának megfelelıen – idıben változik. Külön témaként foglalkoztam az aggregált 

megbízhatósági és minıségi mutatók idıbeli változásának modellezésével új folyamatok 

bevezetése során. Az aggregált megközelítéssel lehetıvé válik a vizsgált mutatók változását 

(javulását) a vállalkozás szervezetének az adott folyamatra vonatkozó olyan tanulási 

görbéjeként értelmezni, amelyet a rendelkezésre álló technológia és a vállalkozás tágabb 

értelemben vett termelési kultúrája határoz meg. A bemutatott lineárisra visszavezetett, 

leszőkített logisztikus regressziós és ����� modellek segítségével a technológia és a vállalati 

kultúra jól ismert determináló szerepe számszerősíthetı és elérhetı a felfutási (tanulási) 

görbék kvantitatív összehasonlítása. A kapcsolódó esettanulmányokban ismertetett valós 

vállalati alkalmazások pozitív eredményei a modellek és módszerek gyakorlati 

felhasználhatóságát igazolják. 

Összességében elmondható, hogy a dolgozatomban bemutatott megközelítések segítségével 

az üzleti valóság kvantitatív eszközökkel történı megismerésére törekedtem. 

5.3. További kutatási tervek 

További kutatási céljaim között szerepel a bemutatott módszerek más intellektuális 

tıkeelemek esetében való alkalmazásának vizsgálata, így például a munkatársi elégedettség, a 

technológia bevezetés és a képzési programok értékelésénél. Újabb kutatások témája lehet 

annak vizsgálata, hogy az intellektuális tıke mérése és értékelése hogyan használható vállalati 
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döntések bemeneteként, illetve, hogy a vállalati célkitőzésekbıl hogyan lehet levezetni az 

elérésükhöz szükséges intellektuális tıkeelemek értékét. 

Ha a termékekre és berendezésekre vonatkozó, a 2.1. pontban klasszikusnak mondott 

definíció szerinti megbízhatóságot a megbízhatóság „elsı generációs” felfogásának tekintjük, 

akkor a dolgozatomban bemutatott – alapvetıen üzleti folyamatokra vonatkozó – értelmezés a 

megbízhatóság folyamat alapú, „második generációs” megközelítésének tekinthetı. A humán 

szolgáltatások, és különös tekintettel a nagy ellátó rendszerek megbízhatóságának vizsgálata a 

megbízhatóság fogalmának olyan rendszerszintő értelmezését, mérését és értékelését jelenti, 

amelyhez a bemutatott módszerek és eszközök megteremtik az alapokat. Ezért kutatásaim egy 

további lehetséges iránya e rendszer szintő, „harmadik generációs” megbízhatóság vizsgálata. 

Vizsgálni szeretném, hogy a technológia és a vállalati kultúra miként befolyásolja a 

bemutatott modellek paramétereit, a felfutási görbék alakját. Kérdés például, hogy adott 

mőszaki háttér mellett a különbözı földrajzi régiókhoz, országokhoz, és társadalmi 

kultúrákhoz milyen jellemzı paramétertartományok társíthatók, illetve a függvények 

paraméterein keresztül hogyan hasonlíthatók össze különbözı vállalkozások felfutási 

folyamatai. Egy másik vizsgálandó terület a folyamatok jóságának összehasonlítása felfutási 

görbék segítségével. Szintén vizsgálni kívánom azokat a gyakorlati eseteket, amikor a 

mutatók idıbeli változása olyan görbékkel írható le, amelyek inflexiós pontjukra nem 

szimmetrikusak. 
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Jelölések jegyzéke 

Dolgozatomban a leggyakrabban alkalmazott jelölések az alábbiak. 


��:  az �	 halmaz karakterisztikus függvénye 


���'�:  az �	�'� fuzzy halmaz tagsági függvénye 

�:  általános értékelı függvény 

zp,C: logisztikus függvény ` és 5 paraméterekkel 

zp,Yg,]xg :  logisztikus függvény `, �f és �Yg paraméterekkel 

zp,�O:  logisztikus függvény ` és �f � #$ paraméterekkel 

��:  az zp,�O függvény közelítése 

��,C:  az zp,C függvény közelítése az �5 A #$ , 5 S #$� intervallumon 

��,C,�:  az zp,C függvény közelítése az .5 A �, 5 S �/ intervallumon 

[÷�Y�[Y �              � � 5  �: az � függvény elsı deriváltjának helyettesítési értéke az 5 helyen 

��,Y�,Y :  az zp,C függvény közelítése az .�V, �]/ intervallumon, ha 5 � Y�qY $  

��,C,Y�,Y :  az zp,C függvény közelítése az .�V, �]/ intervallumon 

��,C,Y�,Y :  az zp,C értékelı függvény közelítése az .�V, �]/ intervallumon 

��,Yg,]xg ,Y�,Y :  az zp,Yg,]xg  értékelı függvény közelítése az .�V, �]/ intervallumon 

�����:  az ��,C,Y�,Y , vagy ��,Yg,]xg ,Y�,Y  függvény rövidített jelölése, kvázi 

  logisztikus függvény 

�, ����:  aggregált minıségi vagy megbízhatósági mutató idıbeli változását leíró 

  függvény általánosan 

zp,C,	Ê,	«: a logisztikus függvény lineáris transzformáltja `, 5, �É , �� paraméterekkel 

��:   az zp,C,	Ê,	« regressziós függvény közelítése 
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Tézisek összefoglalása 

Az alábbiakban összefoglalom dolgozatom téziseit, valamint az azokhoz kapcsolódó 

önállóan, illetve társszerzıkkel írt – a Kapcsolódó saját publikációk c. fejezetben 

sorszámozott – publikációkat. 

 

1. tézis (T1) 

Üzleti folyamatok megbízhatóságának, jóságának mutatószámokkal történı jellemzése esetén 

a fellépı bizonytalanságok és torzító hatások a logisztikus, valamint az azt közelítı ����� 

függvényekkel, mint fuzzy tagsági-, illetve mint értékelı függvényekkel kezelhetık. A fuzzy 

értelemben vett megbízható, jó halmazhoz tartozás definiálható, a mutatószám alapú mérés 

eredményeinek megbízhatóság alapú értékelése megvalósítható és ezáltal a menedzsment 

döntések konzisztenciája növelhetı. 

Az 1. tézishez kapcsolódó saját publikációk: P1, P2, P3, P8, P9, P10. 

 

2. tézis (T2) 

Megfelelıen kalibrált logisztikus és kvázi logisztikus függvények – mint értékelı függvények 

– alkalmazásával, a mérés és értékelés szétválasztásával egy üzleti folyamatot vagy 

attribútumot jellemzı aggregált mutatószám mért értékei úgy értékelhetık, hogy az 

értékeléssel a mért mutatószámértékekhez rendelt értékek az üzleti folyamat vagy attribútum 

jóságának egy megbízhatóbb jellemzését adják, mint maguk a mért mutatószámértékek. A 

logisztikus és ����� függvény szerinti értékelések eredményesen alkalmazhatók olyan 

fontos gyakorlati területeken, mint az általam vizsgált, mutatószámmérésre épülı humán 

teljesítmény, vevıi elégedettség és szervezeti intellektuális tıke megbízhatóság alapú 

értékelésére. 

A 2. tézishez kapcsolódó saját publikációk: P1, P2, P3, P8. 
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3. tézis (T3) 

Egy mutatószámmal mért üzleti folyamat vagy attribútum értékelését a [0,1] értékelési skálán 

lehetıvé tevı értékelı függvények olyan hasznosságfüggvényeknek is tekinthetık, amelyek a 

folyamat vagy attribútum mért értékeihez azok a vállalkozás számára jelentett hasznosságukat 

rendelik. 

A 3. tézishez kapcsolódó saját publikációk: P3, P5, P6, P8. 
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A paraméter-súlyozású aggregált értékelési módszer lehetıvé teszi egy mutatószámmal mért, 

majd értékelı függvényekkel értékelt üzleti folyamat vagy attribútum vállalati 

hasznosságának meghatározását abban az esetben, amikor a folyamat vagy attribútum mérése 

egy rögzített skálán történik, de a mért értékek több különbözı forrásból vagy entitástól 

származnak. 

A 4. tézishez kapcsolódó saját publikációk: P3, P5, P6, P8. 

 

5. tézis (T5) 

Egy gyártási vagy szolgáltatási folyamathoz rendelt aggregált megbízhatósági vagy minıségi 

mutató változása a folyamat bevezetése során a lineárisra visszavezetett, leszőkített 

logisztikus regresszióval és az ����� közelítéssel modellezhetı, így az adott folyamat 

szervezeti tanulásában a technológia és a termelési kultúra szerepe a regressziós függvények 

paraméterein keresztül számszerősíthetı és a tanulási folyamatok kvantitatív módon 

összehasonlíthatók. 

Az 5. tézishez kapcsolódó saját publikációk: P1, P4, P7. 

 


