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Bevezető 

 

A dolgozatban két növekvő jelentőségű problématerületet mutatok be, majd kifejezetten ezek 

találkozására koncentrálok. 

Az egyik problématerület az egyéni befektetések támogatási módszerei, a 

portfóliómenedzsment. A portfoliótartás jelen értelmezésében az értékpapírtartás általános 

formáját, azaz több értékpapír együttes, kombinált tartását jelenti. A portfóliótartással 

kapcsolatos befektetői alapcél a befektetők hasznosságának maximalizálása, ebben az esetben 

a várható hozam – szórás vonatkoztatási rendszerben: 

 max)()( 2 →−= rRrU σµ  (1.) 

, ahol U a hasznosság, µ(r) a várható hozam, σ(r) a hozam szórása és R az ún. kockázat 

elutasítási együttható. 

A fenti összefüggés megadja tehát a befektető hasznosságmaximalizálásának 

alapösszefüggését, legalábbis annak általánosan elfogadott és jelen dolgozatban is követett 

formáját.  

A portfóliómenedzsment fogalom alatt a portfólió-összeállítás tervezését, szervezését és 

irányítását értjük. Mivel a portfólió különböző befektetésekből összeállított egységet jelent, és 

a cél a portfólió egészének értéknövelése, így a portfóliómenedzsmenti tevékenység 

befektetések tudatos adásvételét és kombinálását jelenti. 

A fenti hasznosságmaximalizálási célfüggvényből fakadóan a portfóliómenedzsmenti 

tevékenység befektetések olyan tudatos adásvételét és kombinálását jelenti, amely a 

befektetőknek maximális hasznosságot biztosít. 

Mivel az egyes befektetők kockázatelutasítási együtthatója – kockázathoz való hozzáállása – 

eltérő, így több befektető egyenkénti hasznosságmaximalizálását nem lehet biztosítani 

egyetlen portfólióval. Ebből fakadóan a potfóliómenedzseri tevékenység végeredményben 

egyénre szabott portfóliók összeállítását kell, hogy jelentse. 

Kritikus kérdést jelent a portfoliómenedzselési tevékenység költsége. Az egyes befektetők 

szempontjából ugyanis a portfoliómenedzselési tevékenység számukra nyújtott 

hasznosságának és költségeinek mérlegeléséről van szó. A portfólió teljesítményének, a 

portfólió hozamnövelési lehetőségeinek értékelése önmagában tehát elégtelen, értelmetlen. 
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Mindezek után az is nyilvánvaló, hogy az ideális portfóliómenedzselési tevékenység 

kompromisszumokkal is terhelt.  

A dolgozat egyik legfőbb célja, eredménye éppen ennek a kompromisszumokkal övezetten 

ideális portfóliómenedzselési tevékenységnek a körvonalazása, pontosabban az ilyen 

portfóliómenedzselési tevékenység egy lehetséges új útjának kidolgozása, bemutatása. 

Az értekezés három fő fejezetre tagolódik. Az első fejezetben az aktív portfóliómenedzselés 

alapmodelljének választott modell bemutatása történik, valamint a portfóliómenedzselés 

alapjainak áttekintése. Ez a fejezet döntően Andor (2004) „Aktív portfóliómenedzselés reális 

alapjai” című munkájára épül, több helyen is kiegészítve Bodie, Z. et. al., (1996) 

„Befektetések” című alapművének és más kapcsolódó irodalmaknak részleteivel. 

A második fejezetben, az elsőben körvonalazott modell egyes részleteinek áttekintése, 

kidolgozása történik. Ez a fejezet négy alfejezetre bomlik. Az elsőben a korábban relevánsnak 

választott tőkepiaci árfolyamok modelljének (CAPM) konkrét, gyakorlatban is használható 

paraméterezése történik meg, amivel együtt a releváns passzív portfólió megadása is 

megtörténik. Ezután az egyes befektetők kockázatkerülési együtthatóinak meghatározásáról 

szól az értekezés. A harmadik alfejezet – a dolgozat egyik kiemelhető részeként – a 

félreárazott értékpapírok felkutatásának új lehetőségét vázolja. Végül az addigiak példán 

keresztüli összefoglaló bemutatása olvasható.  

A záró fejezetben a dolgozat egyik legfőbb újdonságát jelentő portfóliómenedzselési portál 

részletes kifejtése, bemutatása a téma. Itt három alfejezetet találunk. Az elsőben a portálok 

általános áttekintése történik, a másodikban pedig a portáltervezés egy lehetséges új formáját 

körvonalazza a dolgozat. Végül a korábbi fejezetekben vázolt portfóliómenedzselési 

megközelítést támogató portfóliómenedzselési portál bemutatása következik, amely mögött 

egy ténylegesen is elkészített webes felületrendszer húzódik meg. 
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1. AZ AKTÍV PORTFÓLIÓMENEDZSELÉS VÁLASZTOTT MODELLJÉNEK 

ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA1 

Az alábbiakban a disszertáció gerincét képező portfóliómenedzselési modell áttekintő 

bemutatása következik, az egyes részletek bővebb kifejtése majd a következő fejezetben kap 

helyet. E tárgyalási mód annyiból látszik célszerűnek, hogy a dolgozat téziseinek egy része az 

általános megközelítéssel, míg egy másik része bizonyos részletekkel kapcsolatos. 

1.1. Portfólió átlagos hozama 

A több időpontban jelentkező pénzáramlásokkal megragadható befektetések – mint amilyen 

egy portfólióba való befektetés is – átlagos hozamát többféle módon is megadhatjuk. Az 

egyik lehetőség a belső megtérülési ráta (Internal Rate of Return, IRR) meghatározása, amely 

mutató úgy határozza meg az átlagos hozamot, hogy az egyes időszakok 

jövedelemnövekedési ütemét súlyozza az éppen növekedő alapösszeg (azaz az éppen 

befektetett összeg) aktuális értékével. Mindezekből fakadóan az IRR esetén ún. 

összegsúlyozású hozamról szokás beszélni. Párja az ún. időátlagolású hozam, amelyet úgy 

kapunk meg, hogy vesszük az egyes időszakok (évek) hozamainak egyszerű számtani átlagát. 

Ez az átlagos hozam tehát csak az egyes időszakok hozamait veszi figyelembe, tekintet nélkül 

arra, hogy az adott pillanatban éppen mekkora összeg volt befektetve.  

Az összeg- és az idősúlyozású átlaghozamok általában eltérnek egymástól. A gazdasági 

elemzéseknél rendszerint a belső megtérülési rátát szokás az átlagos hozam meghatározásához 

használni (Andor, Gy., Ormos, M., Szabó, B. 2000), hiszen a cél legtöbbször az, hogy a 

valamely befektetéssel elérhető jövedelemtermelési intenzitásról kapjunk hű képet, aminél 

természetesen egyáltalán nem közömbös, hogy egy-egy időszakban éppen mekkora összeg 

növekedett az adott időszaki hozammal.  

A portfóliók átlagos hozamának megadásához azonban az idősúlyozású átlag reálisabb 

megközelítésnek tűnik. Ennek oka, hogy a portfolió pillanatnyi tőkeértéke legtöbbször nincs 

összhangban sem az egyes befektetők által tartott összeggel, sem pedig a portfóliómenedzser 

által „tartani kívánt” összeggel. Egy-egy portfóliónál ugyanis általában folyamatosan bővülhet 

                                                 
1 Az fejezet döntően Andor (2004) „Aktív portfóliómenedzselés reális alapjai” című munkájára épül, azt némileg 
kiegészítve, átszerkesztve. Az értekezés igyekezet megtartani azonban az eredeti mű irodalmi hivatkozásait is, és 
ezt egészítette ki az eredeti mű kiegészítésére felhasznált irodalmakkal.  
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vagy szűkülhet a portfólióhoz (alaphoz) csatlakozók száma, illetve a portfólióban tartott 

összeg, így a portfólió hozamán keresztüli értékváltozásán felül az egyes 

portfóliótulajdonosok is hol növelik, hol csökkentik a portfólió egészének értékét. Az éppen 

befektetett összegek nagysága tehát olyan tényezők hatására is változik, amely kívül esik a 

portfólió teljesítményén. Mindezekből fakadóan nem feltétlenül helyesebb az összegsúlyozás 

használata, sőt, az egyszerű idősúlyozás a portfóliókezelő eredményességének kifejezetten 

hűebb tükrét adja.  

Az idősúlyozású átlagos hozam meghatározásánál is felvetődik azonban, hogy az éves 

hozamoknak a számtani vagy a mértani átlagát vegyük-e:  

 T
rrrr T

iszám
+++

=
...

tan
21

 (2.) 

 1111 21 −+++= T
Timér rrrr ))...()((tan  (3.) 

ahol T az időperiódusokat (pl. évek, hónapok) jelöli, míg az r hozamok indexelése az adott 

időszakot mutatja. 

A mértani átlag a kamatos kamat számítás elve alapján vezethető le, lényegében a kamatos 

kamatozással számolt átlagos növekedési ütemet jelenti. Közismert, hogy a mértani átlag 

értéke soha nem haladja meg a számtani átlag értékét, és a két átlag közötti különbség annál 

nagyobb, minél nagyobb az egyes időszakok hozamainak a változékonysága (Bodie, Z. et. al., 

1996): 

 )(
2
1 2

tantan rrr iszámimér σ−≈  (4.) 

ahol σ2 a hozam szórása. (A fenti egyenlőség akkor áll fenn, ha a hozam normális eloszlást 

követ.) 

A számtani és mértani hozammal kapcsolatosan általánosan annyit szokás megállapítani, 

hogy a rövidebb távra szóló eredményesség értékelésére a számtani, míg a hosszabb távra 

(több időszakra, több évre) szóló teljesítmény értékelésére a mértani átlag a relevánsabb. 

Mivel a portfóliómenedzselés értékelése nyilván inkább hosszabb távra reálisabb és 

szokásosabb is, így a mértani átlag mellett kell döntenünk. 

A fentiekből fakadóan a portfóliók hozamának értékelésére az idősúlyozású, mértani átlagként 

számolt hozamátlagot fogadhatjuk el. A továbbiakban az átlagos hozamok ilyen 

értelmezésűek. 
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1.2. Portfólió eredményessége 

A portfóliók eredményének értékelési módszerei a várható hozam – kockázat kritérium-párra 

értelmezett egyensúlyi hozamokhoz viszonyítva szokásos. Éppen ezért előbb a tőkepiaci 

egyensúly főbb modelljeit tekintjük át.  

1.2.1. A releváns tőkepiaci egyensúlyi modell megválasztása 

Harry Markowitz (1952) portfólióelméletének közvetlen gyakorlati alkalmazásához 

mindenekelőtt a portfóliók várható értékének és szórásának meghatározása volt szükséges. A 

fenti összefüggések alapján láthatjuk viszont, hogy egy portfólió szórásának 

(szórásnégyzetének) meghatározása az értékpapírok teljes sztochasztikus függésrendszerének 

(korrelációs mátrixának) ismeretét is megkívánja, ami a tömérdek korreláció-becslés 

szükségessége miatt gyakorlatilag lehetetlen szinte, míg a múltbeli adatokra való támaszkodás 

„kényszere” miatt komoly elvi problémák is fellépnek. Problémát jelent továbbá egyrészt az, 

hogy egy adott i értékpapír portfólióba kerülésével jelentkező kockázat igen nehezen szűrhető 

ki, másrészt, ha az egyes befektetők portfóliói eltérnek, akkor egy adott i értékpapír által 

jelentkező kockázat befektetőnként más és más, ami lehetetlenné teszi az értékpapír 

hozamának kockázatához kötését. A hozamok alakulását magyarázó modellek egyik 

legfontosabb „feladata” tehát e kettős probléma áthidalása. (Andor, 2003a) 

A dolgozatban központi szerepet játszó „hozam-magyarázó” modell, a CAPM2, (Tőkepiaci 

árfolyamok modellje, Capital Asset Pricing Model, CAPM; Sharpe, 1964; Lintner; 1965; 

Treynor, ~1961) megoldásának lényege, hogy a befektetők portfóliójának kockázatos részét – 

azaz a sztochasztikus kapcsolódást tekintve releváns részét – azonosnak, a tőkepiac 

kockázatos részét jelentő ún. piaci portfóliónak az arányrendszerét követőnek tekinti.3 

                                                 
2 A CAPM modellnek számos alfajtája ismeretes. A továbbiakban kizárólag a standard, egy-faktor CAPM-mel 
foglakozunk. 
3 Annak belátásával, hogy a befektetők kockázatos portfóliója modellezhető a piaci portfólióval, a befektetői 
kockázatérzékelés már vizsgálhatóvá válik. A racionális befektetők egy-egy befektetés (értékpapír) értékelésekor 
ugyanis nem egyszerűen annak várható értékét és kockázatát vizsgálják, hanem portfóliójuk várható értékének és 
kockázatának – az adott befektetésen keresztüli – változását. Egy-egy értékpapír kockázatának hozzájárulása az 
egész portfólióhoz – a “szövevényes” korrelációs kapcsolatrendszer miatt – azonban már bonyolultabb dolog. 
Annyi könnyebbségünk azonban van, hogy pontosan ismerjük annak a portfóliónak az összetételét, amelyik 
kockázatához való hozzájárulást vizsgálni kell egy-egy befektetés esetén: ez a piaci portfólió. Azt kell tehát 
megvizsgálnunk, hogy egy adott (i) értékpapír kockázatossága mennyiben okozója az M piaci portfólió 
kockázatosságának. (Andor, 2003) 



 8 

Ezekkel a feltevésekkel egy értékpapír hozama és a piaci portfólió hozama között a következő 

kapcsolat áll fenn: 

 iMiii rr εβα ++=  (5.) 

ahol ri az értékpapír hozama, rM a piaci portfólió hozama, εi nulla várható értékű valószínűségi 

változó (rM és εi valószínűségi változók közötti korreláció nulla). Míg az összefüggésben 

szereplő βi az értékpapír hozamának érzékenységét mutatja a piaci portfólió hozamára. Az 

összefüggésből látható, hogy egy-faktor modellről van szó, ahol az egyetlen faktor a β. 

Közismert, hogy egy-faktor modell esetén egy portfólió β-ja, a benne lévő részek βi-inek 

súlyozott átlaga: 

 ∑
=

=
n

i
iiP a

1
ββ  (6.) 

Érdemes röviden megemlíteni a több-faktor modelleket is, amelyek az egy-faktor modellek 

komplexebb alternatívájaként is felfoghatók. A több-faktor modelleknél egynél több változó 

is okozhatja az együttmozgást. Ezek egyik leghíresebb változata az arbitrált árfolyamok 

modellje (Arbitrage Pricing Theory, APT) (Ross, 1976): 

 ininiifi rrrrr εβββ +++++= ...2211  (7.) 

Ugyan ez várható érték szerint: 

 ininiifi rrrrr εµβµβµβµ +++++= )(...)()()( 2211  (8.) 

ahol az adott eszköz ri hozamát az rf kockázatmentes hozamon felül 1, 2, … n piaci faktor, 

illetve a hozzájuk kapcsolódó r1, r2, … rn hozam-prémiumok határozzák meg. β-ák az egyes 

faktorokra vonatkozó érzékenységeket mutatják. 

Az APT modellek családjához tartozik Fama és French (1992) három faktor modellje, 

amelyben a β paraméter mellett megjelenik a méret, valamint a könyv szerinti – piaci 

sajáttőke érték, mint további faktorok is. Fama és French miután két faktor általános szerepét 

empirikusan igazolják, ezeket helyezik a Ross-féle kontextusba. A két faktor: a BE/ME (book-

to-market equity) és a vállalati (kapitalizációs) méret: 

 )()())(()( ,,1 MBjMBSiSfifi rrrrrr −−++−+= µβµβµβµ  (9.) 

ahol βS a méret érzékenységét mutatja, βB-M könyv szerinti- piaci sajáttőke hányadosra való 

érzékenységet mutatja. (Andor és Ormos, 2003) 
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Kétségtelen, hogy a több-faktor modellek sok esetben jobb eredményeket adnak az egy-faktor 

modelleknél, bár inkább az a meglepő, hogy a jóval egyszerűbb egy-faktoros változatok 

milyen gyakran felülmúlják komplexebb formáikat (Elton és Gruber, 1995).  

Visszatérve a CAPM-re, ez a releváns kockázat definiálása mellett, megadja a kapcsolatot a 

várható hozam és kockázat között is (piaci egyensúly esetén). A CAPM végeredményben 

várakozások közötti összefüggést ad meg, így inkább a várható értékre vonatkozó 

összefüggése használatos: 

 ))(()( fMifi rrrr −+= µβµ  (10.) 

ahol rf  a kockázatmentes befektetés hozama. 

βM β

rf

M
µ(rM)

µ(r)

Értékpapírpiac egyenes

βM β

rf

M
µ(rM)

µ(r)

Értékpapírpiac egyenes

 

1. ábra: Standard CAPM. 

Amennyiben feltételezzük, hogy a befektetők várható hozam becslései összességükben és 

átlagosan helyesek, akkor a felírhatjuk a CAPM átlagos hozamokra értelmezhető változatás is: 

 )( fMifi rrrr −+= β  (11.) 

A dolgozat további részében a CAPM-re építünk, ezt a modell fogadjuk el a tőkepiac releváns 

modelljének. A modell relevanciáját egyébként Magyarországra is alátámasztja Ormos, M. és 

Szabó, B. (1999a és 1999b). 

1.2.2. A portfólió eredményességének CAPM-re épített mérőszámai 

A CAPM-re építő eredményességmérő mutatók közül az alábbiakban csak a két legfontosabb 

mutatót említjük meg.4 

                                                 

4 További mutatók találhatók a (Bodie, Z. et. al., 1996) forrásban. Így például a következő: Treynor-mutató P

pP rr
β

µ −)(
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Alfa-mutató (Jensen-mutató):  

 ( )
)(

)(

fMPfP

fMPfPP

rrrr

rrrr

−−−=

−+−=

β

βα  (12.) 

Az alfa-mutató a portfólió bétájának és a piaci portfólió átlagos kockázati prémiumának 

ismeretében azt méri, hogy a portfólió átlagos hozama mennyivel több vagy kevesebb, mint 

amennyi a CAPM alapján várható lett volna.  

Sharpe-mutató 

 

)(
)(

)(
)(

P

fPPP

P

fP
P

r
rr

r
rrS

σ
βα

σ

−+
=

−
=

 (13.) 

A Sharpe-mutató a portfólió adott időszaki átlagos kockázati prémiumát vetíti az időszaki 

portfólióhozamok szórására. Lényegében a hozam és a (teljes) kockázat közötti átváltást méri. 

Mint látható, a Sharpe-mutató felbontható a fentebb említett αP abnormális és a CAPM-ből 

következő normális hozamra: 

σ(rM)

P

σ(rP)

rP

σ(r)

r

rf

M
rM

αP

β(rM-rf)

σ(rM)

P

σ(rP)

rP

σ(r)

r

rf

M
rM

αP

β(rM-rf)

 

2. ábra: A Sharpe-mutató szemléltetése. 

A továbbiakban a most bemutatott alfa- és Sharpe-mutatókra építjük a portfólió értékelést, 

ezek maximális értékét célozva keressük az optimális portfóliót.  
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1.3. Aktív portfóliómenedzselés alapjai 

1.3.1. A befektetői cél 

A portfóliótartással kapcsolatos befektetői alapcél nem különbözik a befektetésekkel 

kapcsolatos általános céltól: a befektetők várható hasznosságukat kívánják maximalizálni 

tartásukkal. A hasznosságot a várható hozam – szórás vonatkoztatási rendszerben értelmezve 

mindezt a következőképpen írtuk fel (Andor, 2003a): 

 max)()( →−= rRrU 2σµ  (14.) 

, ahol U a hasznosság, µ(r) a várható hozam, σ(r) a hozam szórása és R az ún. 

kockázatkerülési együttható. 

Amennyiben R pozitív szám, azaz a befektető az általánosnak tekintett kockázatkerülő 

kategóriához tartozik, a befektető preferencia-térképe a következő általános formát követi: 

µ(r)

σ(r)

µ(r)

σ(r)  

3. ábra: A kockázatkerülő befektető preferencia-térképe. 

A tőkepiacon különböző kockázatú befektetési és hitelfelvételi lehetőségek tömege áll 

rendelkezésre. Egy-egy befektető (személy) szempontjából vizsgálva a kockázatos 

hitelfelvétel lehetőségét el szokás hanyagolni, így abból indulhatunk ki, hogy létezik 

kockázatmentes befektetési és hitelfelvételi forma, valamint léteznek kockázatos befektetések. 

(Ez utóbbiak részekét egyébként megjelenhetnek a kockázatos hitelfelvételi mozzanatok is.) 

További egyszerűsítésként a kockázatmentes befektetés és hitelfelvétel hozamszintjét 

(kamatszintjét) azonosnak szokás tekinteni, és mind a befektetést, mind a hitelfelvételt 

akadálymentesnek. 
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Tudjuk, hogy egy kockázatmentes befektetési vagy hitelfelvételi lehetőség (f) és egy 

kockázatos lehetőség (i) lehetséges kombinációi egy egyenes mentén rendeződnek. A kettő 

kombinálásával elérhető várható értékek és szórások a következőképpen alakulnak: 

 )()( PPff rara µµ +  (15.) 

 )(0)(0)()(2)()( 222222
PPPPPPfffPPPff rarararakrara σσσσσσ =++=++  (16.) 

Ahol af f súlya, ai pedig i súlya (af+ai=1). Ha af negatív szám, akkor kockázatmentes 

hitelfelvételről beszélünk, és ezzel együtt ai egynél nagyobb szám (kockázatmentes hitel 

befektetése a kockázatosba befektetésbe) kell, hogy legyen. 

Az így kapott kombinációkból álló egyenest tőkeallokációs egyenesnek szokás nevezni: 

σ(r)

µ(r)

i
rf

σ(r)

µ(r)

i
rf

 

4. ábra: Tőkeallokációs egyenes. 

Elfogadva a fenti preferencia-térkép formát, beláthatjuk, hogy a kockázatkerülő befektetők 

maximális hasznosságát – egyetlen egy eset kivételével, amikor a maximális hasznosságot 

éppen a kockázatos pont adja – mindig a kockázatmentes lehetőség és egy kockázatos 

lehetőség kombinációja adja, amennyiben a kockázatos lehetőség várható hozama a 

kockázatmentes hozama felett van. 

Belátható továbbá az is, hogy adott kockázatmentes pontot tekintve, az a kockázatos 

befektetés adja a magasabb hasznosságot biztosító kombinációt, amellyel a kockázatmentes 

pont és a kockázatos pontot összekötő tőkeallokációs egyenes meredekebb. 

Megjegyezzük, hogy a tőkeallokációs egyenes meredeksége egyben nagyobb Sharpe-mutatót 

is jelent, pontosabban a Sharpe-mutató azért jellemzi egy portfólió teljesítményét, mert ezen 

egyenes meredekségére utal. 
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σ(r)

µ(r)

j

i
rf

σ(r)

µ(r)

j

i
rf

 

5. ábra: A meredekebb tőkeallokációs egyenes, azaz a nagyobb Sharpe-mutatójú kockázatos lehetőség 
adja a nagyobb hasznosságát adó pontot. 

További kiindulást jelent, hogy több kockázatos befektetési lehetőség kombinációja adhat 

olyan S kombinációt (pontot), amely a kockázatmentes lehetőséggel kombinálva meredekebb 

tőkeallokációs egyenest, magasabb hasznosságát eredményez, mint bármelyik egyenként vett 

kockázatos lehetőség. Az általános felírás szerint a kockázatos befektetési lehetőségekből álló 

S portfólió várható hozama és szórása a következő: 

 ∑=
i

iiS rar )()( µµ  (17.) 

 )()()()( 222
jjii

ji
i j

ij
i

iiS rarakrar σσσσ

≠

∑∑∑ +=  (18.) 

ahol ai i súlya, k a korrelációs együttható. 

A fenti általános összefüggések alapján felírhatjuk a két részvényből (i és j) álló portfólió 

várható értékét és szórását: 

 )()()( jjiiS rarar µµµ +=  (19.) 

 )()()()()( jjiiijjjiiS rarakrarar σσσσσ 22222 ++=  (20.) 

Ahol ai pedig i súlya, aj pedig j súlya (ai+aj=1), kij a korrelációs együttható. 
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σ(r)

µ(r)

j

i
rf

S

σ(r)

µ(r)

j

i
rf

S

 

6. ábra: Kockázatmentes befektetés kombinálása kockázatos portfólióval. 

Ha a tőkeallokációs egyenes meredekségét szeretnénk maximalizálni 

 
S

fS
S

rr
S

σ
µ −

=
)(

max  (21.) 

az aS+af’=1 feltétel mellett, akkor két kockázatos eszköz (i és j) esetén az optimális kockázatú 

portfólió (S) súlyai a következők lesznek (Sharpe, W. F. et. al., 1999) 

 ( ) ( ) 222

22

ijfjfiifjjfi

ijfjifi
i rrrrrrrr

rrrr
a

σβµµσµσµ
σβµσµ

][])([])([
])([])([

−+−−−+−

−−−
=  (22.) 

 ij aa −= 1  (23.) 

 

Mindezek után a befektetők hasznosságmaximalizálása két mozzanaton keresztül történhet:  

1. Annak a kockázatos befektetés-kombinációnak (kockázatos portfóliónak) a megtalálása, 

ami a legmeredekebb tőkeallokációs egyenest adja.  

2. A (legmeredekebb) tőkeallokációs egyenesen a befektetőnek ki kell választania a számára 

legnagyobb hasznosságot biztosító pontot.  

1.3.2. A maximális meredekségű tőkeallokációs egyenes meghatározása 

A portfóliómenedzsment fogalom alatt – a „menedzsment rész” általánosan követett 

értelmezése alapján – a portfólió-összeállítás tervezését, szervezését és irányítását értjük. A 

menedzselési folyamat célja nyilván a befektetők fentebb vázolt hasznosságmaximalizálási 

céljának szolgálata. Amennyiben elfogadjuk, hogy a kockázatmentes lehetőség mindenki 

számára egységes és akadálymentesen elérhető, akkor a portfóliómenedzsment általános célja 
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nem lehet más, mint a kockázatos befektetéseknek olyan kombinációját kialakítani, amely a 

legmeredekebb tőkeallokációs egyenest biztosítja a befektetőknek. 

A portfólió várható hozamát csökkentheti, hogy a portfólió-menedzselésnek számottevő 

költségei is lehetnek (adatszerzés, elemzés stb.). Ide kapcsolódva érdemes különbséget tenni 

az aktív és passzív portfóliómenedzselés között. A passzív portfóliómenedzselés lényegében 

költségmentesnek tekinthető, legalábbis költségei nem nőnek túl a szokásos tőkepiaci 

tranzakciós költségeken. Az aktív portfóliómenedzselés ezzel szemben költségesnek 

tekinthető, nyilván azt remélve, hogy a portfólió-menedzselés költségei a passzív 

stratégiákhoz képest elért többlethozamokkal megtérülnek majd, esetleg túl is szárnyalhatók. 

A Sharpe-féle egyszerűsítő feltételeket elfogadva a passzív stratégiának egyetlen követendő 

változata rajzolódik ki: az M piaci portfólió mind jobb közelítése. Ennek megvalósítása 

leginkább valamilyen nemzetközi tőzsdeindex, illetve index-kombináció tartásán keresztül 

célszerű, szokásos.5 

σ(r)

µ(r)

rf

M

σ(r)

µ(r)

rf

M

 

7. ábra: A Sharpe-féle modell szerint a legjobb passzívan tartott kockázatos portfólió az M piaci 
portfólió.  

Az aktív portfóliók, illetve portfólió-menedzselési megközelítések értékelése tehát a fenti 

„ideális” passzív stratégiával szembeni előnyök és költségek mérlegre tételével lehetséges, 

szokásos.  

Az ábrára nézve világos az aktív portfóliómenedzselés alapfeladata, hogy a piaci portfóliónál 

meredekebb tőkeallokációs egyenest biztosító befektetési lehetőséget, lehetőségeket kell 

feltárnia. Ennek három alapvető lehetőségét különíthetjük el: 

                                                 
5 Részletesebben: Andor, Gy.: Vállalkozásgazdaságtan alapjai, BME, 2004. 
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• Egyes értékpapírokba, vagy akár az egész kockázatos portfólióba való befektetés olyan 

időzítése, illetve meg-meg szakítása, hogy mielőtt a piac visszaesne, a kockázatos 

lehetőségeket kockázatmentes lehetőségbe tereljük át, majd fellendüléskor visszatérünk a 

kockázatos változatokhoz.6 

• A piac által túlárazott, azaz a piac által várt hozamnál valójában kisebb hozamot ígérő 

értékpapírok kiválasztása, és az ezekbe való – piaci portfólióban elfoglalt súlyához képesti 

– szerényebb mértékű befektetés. 

• A piac által alulárazott, azaz a piac által várt hozamnál valójában nagyobb hozamot ígérő 

értékpapírok kiválasztása, és az ezekbe való – piaci portfólióban elfoglalt súlyához képesti 

– jelentősebb mértékű befektetés. 

1.3.2.1 Piaci időzítési stratégia elvetése 

Ez a stratégia tiszta formája annyit jelent, hogy P portfóliónk vagy teljes egészében a piaci 

portfólió, vagy teljes egészében a kockázatmentes befektetés, természetesen attól függően, 

hogy a piaci portfólió kockázatmentes feletti vagy alatti hozamára számítunk-e.7 A 

gyakorlatban azonban ez nehezen elképzelhető, hiszen biztos várakozásokról nem igazán 

beszélhetünk, legfeljebb a tiszta véletlennél nagyobb valószínűséggel történő becslésről. Így 

inkább arról lehet szó, hogy a portfóliókezelő a piaci egészének alakulásával kapcsolatos 

várakozásai szerint a portfólió kockázatos részének egy részét kockázatmentesbe csoportosítja 

át. Ezt legegyszerűbben úgy teheti meg, hogy a kockázatos portfólió egészének szerkezetét 

érintetlenül hagyva a kockázatos portfólió súlyát csökkenti a kockázatmentessel szemben.8 E 

tudatos tevékenységet nevezik piaci időzítésnek. 

A piaci időzítés tiszta véletlennel szembeni valamely valószínűséggel történő alkalmazásának 

következményeit a következő ábrával szemléltethetjük. Az ábra bal oldalán a CAPM-szerint 

helyesen árazott értékpapír vagy portfólió regressziós (karakterisztikus) ábráját láthatjuk, míg 

jobb oldalon az időzített változatét: 

                                                 
6 E stratégiának valójában árnyaltabb: piaci visszaesés előtt a kisebb bétájú befektetéseket, míg fellendülés előtt 
a nagyobb bétájúakat kell domináltatni a portfólióban. 
7 Még az is lehetséges lenne, hogy nagy piaci hozam várakozása esetén kockázatmentes hitelt is a piaci 
portfólióba helyezzünk. 
8 Tehet egyébként mást is, például csak a legnagyobb bétájú értékpapírokat cseréli le ilyenkor a kockázatmentes 
lehetőségre. 
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8. ábra: Bal oldalon az időzítés nélküli, jobb oldalon az időzített i értékpapír vagy portfólió esete. 

Az időzített változaton jelöltük a stratégiával elérhető αi átlagos abnormális hozamot is, így 

ebben az esetben 

 iifMifi rrrr αεβ ++−+= )(  (24.) 

(Megjegyezzük, hogy a fenti megközelítésben αi csak közelítő jellegű.) 

Látható, hogy ezzel egy-egy kockázatos értékpapírnak nő a várható hozama, csökken a 

szórása (teljes kockázata) és csökken az átlagos bétája is. Mindezzel együtt a piac így 

átalakított kockázatos értékpapírjaiból kialakított P portfólió várható hozam – szórás 

koordinátái a piaci portfólióhoz képest „eltolódik”. 
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9. ábra: A piaci időzítés mellett tartott piaci portfólió „eltolódik”. 
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Treynor és Mazuy (1966) mérései szerint, akik több befektetési alapra is megbecsülték ezt a 

függvényt, nem nagyon vannak bizonyíték az ilyen időzítési képességre.9 

Hasonló eredményre jutott Henriksson és Merton (1981) és Henriksson (1984) is. Az utóbbi 

116 befektetési alapra vonatkozóan vizsgálta az időzítési képességet az 1968-1980 időszakra. 

Meglepő módon inkább – igaz enyhe – ellentétes eredményt mért, de ilyen jellegű képességet 

egyértelműen nem mutatott ki. 

A továbbiakban tehát az időzítés lehetőségével már nem foglalkozunk, ennek gyakorlati 

alkalmazhatóságát, pláne költség-hatékony formáját elvetjük.  

1.3.2.2 A túlárazott értékpapírok portfoliósúlyának csökkentésére építő stratégia elvetése 

Mivel azonban az aktív menedzselés költségei igen lényegesek, így az aktív portfólió 

összeállításánál kizárólag pozitív alfájú értékpapírokat vehetünk figyelembe. Így ugyanis 

elegendő egy „ingyenesen” megszerezhető piaci portfóliót (valójában valamilyen index-

portfóliót) tartani, és ezt kiegészíteni alulárazott értékpapírokkal.  

A negatív alfájú befektetések felkutatásában rejlő lehetőségeket ugyanis csak úgy lehetne 

kihasználni, hogy ezeket „kivesszük” a piaci portfólióból (azaz eladjuk őket), ám ezzel már 

lemondanánk a piaci portfólióban való „ingyenes” befektetésről. A felülárazott értékpapírok 

eladási mozzanata tehát olyan jelentős portfólió-menedzselési többletköltségekkel járna, hogy 

azt érdemesebb inkább elhagyni. 

1.3.2.3 Az alulárazott értékpapírok portfoliósúlyának növelésére építő stratégia követése 

Mindezek után arra építünk, hogy a korábban ábrázolt, kockázatos befektetésekre vonatkozó 

várható hozam – szórás ábrázolás csak a piac várakozásaira vonatkozik, amely várakozások 

helyenként helytelenek: alacsonyabb várható hozamot becsülnek. 

Amennyiben a portfóliómenedzser néhány ilyen alulárazott értékpapírt tekintve a piacétól 

eltérő – helyesebb – becsléssel rendelkezik, akkor ezzel képessé válik a piaci portfólió olyan 

módosítására, amellyel meredekebb tőkeallokációs egyeneshez jut. A módosítások iránya 

triviális: az alulárazott értékpapírok súlyát növelni kell, azonban csak e módosítások iránya a 

triviális, a mértéke nem. Amennyiben ugyanis a piaci portfólióhoz képest – amit hatékony 

portfóliónak fogadunk el – szerkezeti változásokat eszközölünk (egy-egy portfóliórész súlyát 

                                                 
9 Az általuk vizsgált portfóliók alapja nem feltétlenül a piaci portfólió, illetve annak valamilyen közelítése volt, 
azonban hatékonynak tekinthető portfóliók, így vizsgálatuk eredménye releváns esetünkben is. 
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megváltoztatjuk), igen valószínű, hogy vesztünk a portfólió diverzifikáltságából. Az 

alulárazottak nagyobb súlyú tartásával tehát nyilván várható érték növekedést érünk el, 

viszont – a diverzifikáltság csökkenésével – növekedhet kockázatunk. Még az is lehet tehát, 

hogy összességében rosszabbul járunk – laposabb tőkeallokációs egyeneshez jutunk –, de 

annyit biztosan megállapíthatunk, hogy az ellentétes hatások miatt a piaci portfólió 

átalakításának optimuma adódik. 

Mindenekelőtt a fenti optimalizációs probléma megoldására Treynor és Black (1970) által 

kidolgozott modellt, az ún. Treynor-Black-modellt, kell áttekintenünk, majd ezután kell 

megvizsgálnunk a modell adta megoldás gyakorlati alkalmazhatóságát.10 

A modell lényege a következőkben foglalható össze (Bodie, Z. et. al., 1996): 

1. Csak néhány, viszonylag kis számú befektetés alulárazott, a többiről feltételezzük, hogy 

helyesen árazottak. (Azaz az értékpapírpiacok majdnem tökéletesen hatékonyak.) 

2. A hatékony diverzifikáció szempontjából a piaci portfólió az alap-portfólió, amelyet a 

modell passzív portfólióként kezel. 

3. A passzív portfólió várható hozamát és szórását meg tudjuk határozni. 

4. Célunk egyrészt az, hogy egy – szükségképpen korlátozott számú – félreárazott 

értékpapírból álló aktív portfóliót állítsunk össze.  

 

A feladat tehát a következő: A passzív piaci portfólióra vonatkozó becslések és az aktív 

portfólióra vonatkozó összetett becslések segítségével meg kell határozni az optimális 

kockázatos portfóliót, amely a passzív és aktív portfóliók kombinációjaként adódik. 

Ha az értékpapírok alulárazottak, akkor az i-edik értékpapír hozama 

 iifMifi rrrr αεβ ++−+= )(  (25.) 

, ahol αi pozitív szám. 

                                                 
10 Az eredeti modell a felülárazott értékpapírok „kivételi” lehetőségét is kihasználja. Még egyszer kiemeljük, 
hogy az aktív portfólió-menedzselés egyik fő bonyodalmát a diverzifikáció okozza. Azzal ugyanis, hogy a tartott 
portfólióban egyre nagyobb túlsúlyba kerülnek a pozitív alfával rendelkező befektetések nemcsak a portfólió 
várható hozama fog növekedni, hanem – az egyre gyengébb diverzifikáció miatt – a portfólió diverzifikálható 
kockázati része is (pontosabban ez már nem lesz nulla). Két ellentétes erő között kell tehát egyensúlyozni: egyik 
oldalon az a késztetés, hogy a rosszul árazott részvényekben rejlő lehetőségeket mind jobban kihasználjuk, másik 
oldalon a diverzifikációra való törekvés, tehát az, hogy minél hatékonyabb portfóliót állítsunk össze.  
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A Treynor-Black-modell megértéséhez tegyük fel, hogy az aktív portfólió (Z) valamilyen 

módon összeállt és az 

 )(,, 2
ZZZ εσβα  (26.) 

paraméterek ismertek. 

A portfólió teljes szórásának négyzete: 

 )()()( 2222
ZMZZ rr εσσβσ +=  (27.) 

 

Várható hozama pedig 

 [ ] ZfMZfZ rrrr αµβµ +−+= )()(  (28.) 

lesz. 

A következő ábrán Z és M portfóliókat, illetve a belőlük képezhető portfóliók görbéjét, 

valamint az általuk előállítható maximális meredekségű tőkeallokációs egyenest láthatjuk: 
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10. ábra: A maximális meredekségű tőkeallokációs egyenes a Z (aktív) és M (passzív) portfóliók 
felhasználásával. 

Láthatjuk, hogy az ábrázolt optimális tőkeallokációs egyenes határozza meg azt az optimális 

kockázatú portfóliót (P-t), azaz M és Z azon kombinációját, amelynek a maximális a Sharpe-

mutatója. (A Z aktív portfólió tehát nem a végső hatékony portfólió, mert a nagyobb 

diverzifikáció érdekében a Z portfóliót kevernünk kell az M passzív piaci portfólióval.) 

Az optimalizációs probléma Treynor és Black által levezett megoldása szerint a arányban kell 

fektetünk az M piaci portfólióba és (1-a) arányban az aktív Z portfólióba: 

 ZaaMP )( −+= 1  (29.) 
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, ahol 

 ( ) ( ) 222
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 (30.) 

Levezethető továbbá, (Bodie, Z. et. al., 1996) hogy ahhoz, hogy a maximális Sharpe-mutatójú 

P portfóliót előállíthassuk M-ből és Z-ből, a Z portfóliót az i, j, k stb. alulárazott 

értékpapírokból a következőképpen kell kialakítanunk: 
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Mindezen lépésekkel eljutottunk tehát – gyakorlati oldalról is követhetőnek tűnő – eljárás 
végéhez, ami így a legmeredekebb tőkeallokációs egyeneshez vezet.  

1.3.3. Az egyes befektetőknek maximális hasznosságot biztosító portfólió 

meghatározása 

Mindezek után a portfólió-menedzselési tevékenység második fázisa következik: a befektetők 

kockázatelutasításához illeszkedő kockázatos portfólió – kockázatmentes befektetés optimális 

kombinációjának meghatározása.  

Ehhez mindenekelőtt a kockázatkerülési együttható egyéni felmérése szükséges (a részletek 

később külön fejezetben kerülnek tárgyalásra). 

A kockázatkerülési együttható birtokában az rf-et és P-t összekötő optimális tőkeallokációs 

egyenesnek azt a pontját, azaz rf-nek és P-nek az a b, (1-b) súlyozású kombinációját kell 

megtalálnunk, amelyre a korábban már felírt  

 )()( 2 rRrU σµ −=  (32.) 

összefüggés a maximális értéket adja.  

A maximumhely keresés11 és az adatok behelyettesítése után b-re a következő összefüggést 

kapjuk (Andor, 2003a):  

 )(2
)(
2

P

fP

rR
rrEb

σ
−

=  (33.) 

Mindezek után az „egyénre szabott” optimális portfólió összetétele a következő lesz: 

                                                 
11 Deriválás és zérus-hely keresés. 
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 fbbPQ )( −+= 1  (34.) 

ahol f a kockázatmentes lehetőséget (befektetést vagy hitelfelvételt) jelöli. 

Az alábbi ábra két – eltérő kockázatkerülésű – befektetőnek mutatja az optimális portfólióit 

(Q1, Q2). 
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11. ábra: Két – eltérő kockázatkerülésű - befektető optimális portfóliója (Q1, Q2). 
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2. A BEMUTATOTT MODELL EGYES RÉSZLETKÉRDÉSEI 

2.1. A CAPM alkotóelemeinek meghatározása és a releváns passzív portfólió 

A korábbiakban már rögzítettek szerint a dolgozat a CAPM-et fogadja el releváns egyensúlyi 

modellként, a modellben megjelenő (M) piaci portfóliót pedig passzív portfólióként.  

A modell gyakorlati használatához a modell paramétereinek, változóinak megadása is 

szükséges. A már felírt összefüggés szerint:  

 ( )( ) ( )i f i M fµ r r β µ r r= + −  (35.) 

Mindezek után világos, hogy a portfóliómenedzsment alapfeladata, hogy a befektetők 

számára össze tudja állítani az M piaci portfóliót. Tudjuk, hogy a modell szerint M kockázatos 

tőkepiaci befektetéseket takar. A kérdés az, hogy ez közelíthető-e tőzsdei adatokkal, hiszen a 

tőzsdék a tőkepiacnak csak részei. Pontosabban a kérdés az, hogy a tőkepiac jellemzőinek 

közelítésére használhatunk-e tőzsdei adathalmazokat. 

2.1.1. A piaci portfólió beazonosítása 

A tőkepiac kockázatos részének részvénytőzsdékkel való közelítése két okból lehet aggályos. 

Egyrészt, természetesen azért, mert a tőzsdéken forgó vállalkozások nem biztos, hogy hű 

keresztmetszetét adják a tőkepiac egészének. Másrészt azért, mert a részvénytőzsdéken nem 

„tisztán” az egyes üzleti tevékenységek árazódnak, hanem azoknak csak a részvényeken 

keresztül birtokolt része. Ebből fakadóan a részvénytőzsdéken a tőkepiaci befektetéseknek a 

tőkeáttételezett formája jelentkezik. Elhanyagolva az adók és pénzügyi nehézségek hatásait, a 

következő általános összefüggést írhatjuk fel (Andor és Tóth, 2003): 

 DEkenységüzletitevé r
DE

Dr
DE

Er
+

+
+

=  (36.) 

Az első kérdésre válaszolva előbb a globális piaci portfólió relevanciájáról kell szólni. Az 

általános szemlélet szerint a világ mintegy 50 országának nemzeti tőkepiacainak összességét 

tekintik a globális tőkepiacnak, míg a többi majd kétszáz ország csöppnyi tőkepiacait 

egyszerűen nem tekintik világszinten nyitottnak és/vagy számottevőnek (Andor és Ormos, 

2003). Köztudott az is, hogy a nemzetközi értékpapír-diverzifikáció kockázatcsökkentési 

lehetőséget hordoz (Karolyi és Stulz, 2003; Ormos, 2001). Mindezek alapján nyilvánvaló, 

hogy a releváns piaci portfólió keresésekor a globális kockázatos tőkepiacot keressük. 
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A globális piaci portfólióval kapcsolatosan általánosan elfogadott nézet, hogy az a globális 

értékpapírtőzsde jellemzőivel meglehetősen jól leírható. Mindez mindenképpen indokoltnak 

is látszik, hiszen a globális részvénytőzsde mintegy 15 ezer féle részvényt takar (köztük 

rengeteg ország és iparág vállalatával, ingatlanalapjával, pénzintézetével stb.), így ez minden 

bizonnyal jól közelíti a globális tőkepiac egészét is. Azt mondhatjuk tehát, hogy a globális 

tőzsdei részvényekből összeállított globális részvényindex rákerül a tőkepiaci egyenesre 

(Andor és Ormos, 2003): 
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12. ábra: Piaci portfólió és a globális tőzsdei részvényportfóliók. 

Az ábrán ME,G a részvény-portfólióra (E), illetve a globálisra (G) utal.  

A tőkeáttétel torzítása – ebben az esetben – annyiból nem lényeges, hogy a tőkepiaci 

egyenesre mindegy, hogy milyen portfólión keresztül „érünk ki”. (A vázolt esetben már 

tőkeáttételezett portfólióval van dolgunk, olyannal, mintha részben hitellel finanszírozott piaci 

portfólió befektetésünk lenne. Valójában erről is van szó, csak itt a hitelfelvétel nem a 

befektetőnél, hanem már vállalati szinten történik meg.) 

A tőkeáttétel kérdése viszont annyiból figyelmet érdemel, hogy a befektetői 

kockázatelutasítás átlagos értékéhez az „igazi” piaci portfólió tartozik, nem pedig a 

részvénytőzsdei adatokkal mért áttételezett formája. Ezzel tehát korrigálnunk kell majd (a 

kérdésre később még visszatérünk), amihez a globális tőkeáttételre az Andor és Ormos (2003) 

által meghatározott 54% tőkeáttételi érték használható.  

 

Megjegyezzük, hogy az „egész kockázatos világ” közelítésére ún. globális portfólió-indexek 

állnak rendelkezésre, amelyek a világ országainak nemzeti tőzsdeindexeit teszik egyetlen 

portfólióba, természetesen az egyes országok kapitalizációjának megfelelő súlyozással 

(Ormos, 2000). Egy-egy ilyen globális portfólió meglehetősen jól tükrözi az egész 
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világgazdaság alakulását, azaz jól közelítik az elvi piaci portfóliót. A nemzetközi 

szakirodalom legtöbb esetben a Morgen Stanley Capital International (MSCI) világ-indexet 

alkalmazza a piac egészének reprezentálására. (1999 őszétől a Standard and Poor’s által 

naponta számított világ-index is használható.) Az MSCI világ-index tehát a világ bármely 

piacán megvásárolható értékpapírok összességét közelíti. Az indexben reprezentált tőkepiacok 

(országok) száma folyamatosan változik. Kezdetben (1969) 16 ország tőkepiaci 

teljesítményének kapitalizációval súlyozott és egységes alakra, valutára korrigált indexe volt. 

Ma nagyjából 50 ország tőkepiaci teljesítményének átlagát mutatja. (Az index számításakor 

minden szükséges korrekciót végrehajtanak: korrigálnak az osztalékfizetéssel, a 

címletmegosztással, illetve címletösszevonással, a kereszttulajdonlással (keiritsuk), a más 

típusú értékpapírok újabb kibocsátásával kapcsolatosan stb., így viszonylag reális képet 

szolgáltat a világ tőkepiacainak átlagos teljesítményéről.) (Andor, 2003b) 

A piaci portfólió beazonosításával nyilván annak paraméterei (hozam, kockázat stb.) szintén 

megragadhatóvá válnak. Legalábbis azzal a feltételezéssel, hogy a piaci portfólió 

paramétereinek valószínűségi szabályai időben stabilak. 

2.1.2. Kockázatmentes hozam beazonosítása 

A CAPM általános definícióját követve be kell azonosítanunk „a” kockázatmentes pénzügyi 

eszközt, ennek hozama adja majd a kockázatmentes hozamot. Egyértelműen, általánosan 

elfogadható kockázatmentes eszköz azonban nem létezik, így megfontolás tárgya, hogy végül 

is mi alapján becsüljük ezt az elméleti értéket. Ebből fakadóan a kockázatmentes hozam 

megadásával kapcsolatosan több alapvető kérdés is felvetődik. Andor (2003) által – 

elsősorban beruházás-elemzésre vonatkozóan – leírt módszerek szerint: (1) A kockázatmentes 

hozamot keresve az állampapírok hozamait kell vizsgálnunk. (2) Az infláció okozta kockázat 

az elsősorban az USA-ban divatos ún. infláció-indexelt állampapírokon keresztül 

küszöbölhető ki. (3) A vizsgált időtávhoz kapcsolódó lejárati szerkezetű állampapírok 

hozamait kell tekintenünk. 

A jelen dolgozat témáját adó portfóliómenedzsment kockázatmentes hozam meghatározási 

követelménye részben eltér a vállalati pénzügyekben használatostól. Itt egyrészt az USA egy 

éves infláció indexelt állampapírjainak hozamát tekintjük mérvadónak.  

Részben kockázatmentes értékpapírok kiválasztása miatt, részben pedig a globális 

megközelítés következtében, részben pedig a reálértelmű kezelési mód miatt a valuták 

kérdése közömbössé válik. (Egyébként az USD használatos.) 
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2.1.3. Az átlagos piaci kockázati prémium meghatározása 

Szintén fontos részadat az átlagos kockázatú befektetéséért a kockázatmentes felett elvárt 

várható hozamtöbblet beazonosítása. A fentiek figyelembevételével ezt a globális 

részvényindex várható hozamának és a kockázatmentes befektetés hozamának a különbsége 

adja. Mivel itt százalékos többletről van szó, ráadásul az esetleges infláció értéke is „kiesik” a 

kivonás miatt, közömbös, hogy milyen devizában értelmezzük a többletet. A várható érték 

mérésére múltbeli adatok átlagát használjuk tehát.12 (Feltételezzük itt is az átlagos kockázati 

prémiumelvárások időben stabil voltát.) (Andor és Ormos, 2003) 

2.1.4. A releváns befektetői kockázat  

A releváns befektetői kockázat meghatározása a CAPM szerint a bétákon keresztül történik. A 

fentebb, illetve az alább vázolt portfóliómenedzsmenti megközelítésben a béták 

meghatározása semmilyen különösebb eltérést nem mutat a szokásostól.  

Tudjuk, hogy a CAPM valójában jövőbeli várakozások között fogalmaz meg összefüggést, de 

– jobb híján – múltbeli adatokra támaszkodva határozzuk meg a béta-értékeket, feltételezve, 

hogy az értékpapírok bétái időben stabilak, azaz hozzávetőleg akkorák lesznek a jövőben, 

mint voltak a múltban. A vázolt statisztikai mérés legfontosabb gyakorlati kérdései a 

következők (Andor, 2003a): 

• Milyen hosszú múltbeli periódus adatait vizsgáljuk? 

• Milyen hosszú intervallumok hozamait vessük össze? 

A becslési periódus hossza általában 5 év (Value Line, Standard and Poor’s), ritkábban 2 év 

(Bloomberg). Az ezzel kapcsolatos megfontolások igen egyszerűek: több év, több adat; de 

több év, több esetleges változás a cég életében (kockázatosságában). 

                                                 
12 Maga a számítás azonban több kérdést is felvet. Az első kézenfekvő kérdés a vizsgált múltbeli periódus 
hosszára vonatkozik. A kérdésre válaszolva azt mondhatjuk, hogy minél távolibb múltra tekintünk vissza, annál 
reálisabb adatokat kapunk (megint csak feltételezve az időbeli stabilitást). Alapelvként mondhatjuk ki, hogy csak 
egyféle felfogásban használhatunk kockázatmentes hozamokat egy adott CAPM-ben, tehát, amennyiben a 
kockázatmentes hozam megadásánál letettük a garast valamelyik változat mellett, akkor a kockázati prémium 
meghatározásánál is ezen kockázatmentes hozam (múltbeli értékei) feletti historikus piaci hozamokat kell 
figyelembe vennünk. A számtani, illetve mértani átlagok használatának kérdése gyakori hiba forrása. A számtani 
átlag egyszerűen a hozamok átlagaként adódik, míg a mértani átlag figyelembe veszi a folyamatos kamatos 
kamatozás (tőkésítés) hatását is. Amennyiben csak a következő év hozamára (illetve rövidebb távra) kívánunk 
becslést adni a CAPM segítségével, akkor a számtani átlag adja a helyes megközelítést. (Andor, 2003) 
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A hozamintervallum kiválasztásánál mérlegelnünk kell. Ha rövid (pl. napi), akkor több adat; 

viszont egyre gyakoribb, hogy nincs kereskedés, ami torzítja becslésünket (stabilabbnak 

látszik a részvény, mint amilyen valójában). A legelterjedtebb a havi adatok használata.  

Annyi mindenképpen kiemelést érdemel viszont, hogy a béták mérése – esetünkben – 

kifejezetten részvénybéták mérését jelenti, tőkeáttételezett vállalatok részvenybétáinak 

mérését. Itt tehát nem üzleti tevékenységekről van szó, így ezzel kapcsolatos 

transzformációkra itt nincs szükség. Ennyiből tehát alapvető az eltérés az alapirodalomként 

vett Andor (2003b) módszertanától.  

 

Összegzésül megállapítjuk, hogy a javasolt portfólió-menedzselési megközelítés passzív 

portfóliója lényegében megegyezik a CAPM piaci portfóliójának (M) választott portfólióval, 

azaz az MSCI globális részvény-indexel. 

Megjegyzendő, hogy a Morgen Stanley Capital International Ltd-n keresztül lehetőség nyílik 

ennek az indexnek a közvetlen, „olcsó” megvásárlására, azaz az indexbe való közvetlen, 

egyszerű befektetésre is. 

2.2. A kockázatkerülési együttható tőkeáttétellel való korrigálása 

A portfóliómenedzselési tevékenység utolsó fázisához volt szükséges a befektetők R 

kockázatkerülési együtthatójának egyéni felmérése. (A kockázatkerülési együttható 

felmérését szemléltető kérdőív a fejezet végén található.) Idekapcsolódóan jelent újítást az 

értékek tőkeáttétellel való korrigálása. Az átlagos befektető ugyanis a piaci portfóliónak (M) 

megfelelő kockázatú befektetést tart, így az átlagos R kockázatkerülési együttható nagyjából 

σ(rM) kockázat viselését kell, hogy jelentse (hiszen a tőkepiacon minden megegyező 

nagyságrendű kockázatmentes hitelfelvétel és hitelnyújtás kell, hogy legyen). A követett 

megoldás szerint viszont nem M-et tekintjük kockázatos portfóliónak, hanem ME,G-t (azaz egy 

globális részvény-indexet).  

Mindez torzítást jelent, hiszen ME,G-be lévő értékpapírok tőkeáttételezettek. A torzítás 

kiszűrésére – mint azt fentebb már jeleztük – az Andor és Ormos (2003b) forrásmunkában 

meghatározott 54%-os globális idegen tőke – saját tőke arányt használjuk fel. Ezzel az 

értékkel korrigáljuk az ME,G egynek tekintett bétáját (módszertan lásd: Andor – Ormos, 

2003b), és így közelítjük M bétáját (a kockázatmentes hozam bétáját nullának vettük):  
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Megjegyezzük, hogy a fentebb vázolt megközelítés nem is tesz lehetővé kockázatmentes 

hitelfelvételt, így a befektetők maximális kockázatként csak a ME,G választhatják.  

2.2.1. A kockázatelutasítási együttható kérdőíve (minta) 

1. Melyik – adózás utáni – változatot választaná? 
a. Egy összegben 2.000.000 Ft-ot ma. 
b.Évi 800.000 Ft-ot 5 éven keresztül. 
c. 10.000.000 forint egy összegben 10 év múlva. 

2. Ha ki kellene fizetnie 2.000.000 Ft-ot néhány héten belül. 
a. Több nem pénzügyi vagyontárgyamat (kocsi, lakás stb.) is el kellene adnom. 
b. Tartósabban lekötött pénzügyi befektetéseim egy részét fel kellene áldoznom. 
c. Nem okozna problémát, ennyi likviditással rendezem. 

3. Hány évre tudná elfogadni –természetesen a nagyobb hosszabbtávú hozam reményében –, 
hogy befektetései egymás utáni években is negatív hozamot hozzanak? 

a. Két évnél kevesebb 
b.Akár öt évre is 
c. A tíz év is beleférne 

4. Amikor manapság befektet, hány év múlva tervezi a befektetés „kivételét” 
a. Két éven belül 
b.Nagyjából öt év múlva 
c. Több, mint tíz év múlva 

5. Jelenlegi életszakaszára mit tart a legjellemzőbbnek? 
a. Jövedelmem döntő részét a távolabbi jövőre tartalékolom. 
b.Azt hiszem, hogy a mostanában, illetve az eddig megkeresett pénzből a későbbi biztos 

megélhetésemre fel kell halmozzak valamennyit. 
c. Jelenleg életem korábbi szakaszában felhalmozott pénzből (illetve befektetésekből) 

élek. 

6. Nem pénzügyi vagyontárgyait (ingatlan, autó stb.) tekintve milyen biztosítással 
rendelkezik? 

a. Lényegében mindenem (teljes értéken) biztosított. 
b.Részben biztosítottak vagyontárgyaim. 
c. Csekély mértékű biztosításaim vannak. 
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7. Kérem válassza ki az Önre legjobban illő megállapítást: 
a. A mának élek, a jövő majd alakul valahogy. 
b.El kell kezdenem gondolni a jövőre is. 
c. Aki spórol, azt nem éri meglepetés. Hosszabb távra tervezek. 

8. Válassza ki az Önre legjobban illő megállapítást: 
a. Rendszeres jövedelmem döntő részét felélem jelenleg. 
b.Rendszeres jövedelmem jelentős hányadát megtakarítom mostanában. 
c. Rendszeres jövedelmemnek csak töredékét élem fel, döntő részét megtakarítom, 

befektetem. 

9. Válassza ki az Ön pillanatnyi helyzetére jellemző megállapítást: 
a. A családomban a fő kereső már nyugdíjas, vagy nagyon közel van a 

nyugdíjkorhatárhoz. 
b.A családomban a fő keresőnek még 5-15 éve van a nyugdíjkorhatárig. 
c. A családomban a fő keresőnek még több mint 15 éve van a nyugdíjkorhatárig. 

10. Válassza ki az Ön pillanatnyi helyzetére jellemző megállapítást: 
a. Jelentős örökséget felhalmozni nem fontos számomra. 
b.Jelentős örökséget felhalmozni fontos számomra, de nem a jelenlegi életvitelem 

kárára. 
c. Jelentős örökséget hagyni számomra nagyon fontos. 

 
A kérdőív súlyozása: 

 
 Pontozás 

Kérdés száma „a” „b” „c” 

1. 0 4 8 

2. 10 5 0 

3. 0 7 14 

4. 0 6 12 

5. 0 8 16 

6. 0 5 10 

7. 12 6 0 

8. 10 5 0 

9. 0 2 4 

10. 4 2 0 
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2.3. Az alulárazott értékpapírok „felkutatása” 

Az alulárazott (illetőleg általánosabban a félreárazott) értékpapírok „felkutatásának” 

lehetőségeit vizsgálva a tőkepiaci hatékonyság kérdésének áttekintésével kell kezdeni. Ebből 

fakad ugyanis a „feladat” nehézsége, a követhetőnek tűnő irányok kirajzolódása. 

2.3.1. Tőkepiaci hatékonyság13 

A tőkepiaci árazódással kapcsolatos szakmai, tudományos viták Eugene Fama, a University 

of Chicago professzora, és kollégáinak 1960-as évektől kiteljesedő munkássága nyomán 

szélesedtek ki. Fama-ék a tőkepiaci hatékonyság14 témakörének bevezetői voltak, 

megközelítésük alapját az a hipotézis jelentette, miszerint a tőkepiaci árak mindig pontosan 

tükrözik az adott időben rendelkezésre álló összes információt, azaz mindig reálisak, 

helyesek, korrektek, azaz „normálisak”. 

A tőkepiaci árazódással kapcsolatos viták mindmáig lezáratlanok. Attól persze, hogy 

lezáratlanok, még körvonalazhatók a nem vitatott jelenségek, a széles konszenzust maguk 

mögött tudó modellek, magyarázatok. 

Tökéleteses hatékony tőkepiaci árazásról beszélünk, ha a tőkepiaci árfolyamok minden 

pillanatban az akkor rendelkezésre álló összes információra helyesen reflektálnak, 

egyensúlyban vannak, amely egyensúlyból csak új információ hatására mozdulhatnak ki. 

                                                 
13 Az alfejezet Andor és Ormos ( 2003a) „Relationship of Market Efficiency and Corporate Finance” című 
munkája részleteinek átvételére épül. Az értekezésben megtartottam az eredeti mű irodalmi hivatkozásait is.  
14 Az általános közgazdasági értelmezés szerint a hatékonyság valaminek a működési „jóságát” jellemző 
fogalom. Lehet technikai, termelési értelmezésű, amikor valaminek a feláldozásával (pl. munkaerő, 
energiahordozó stb.) valami hasznosat (pl. termék, hő stb.) hozunk létre, és ennek az átalakításnak a „jóságát” 
jellemezzük így. Szokásos azonban valaminek a működését működési célja tekintetében is hatékonysággal 
jellemezni. Ilyen például a piac allokáló képességének a hatékonyság fogalmával történő minősítése, vagy egy 
hozammaximalizálás-kockázatcsökkentés céljából összeállított portfóliót megfelelőségének ezzel a fogalommal 
történő jellemzése. A tőkepiacok esetén az árazást véve a középpontba – és most eltekintve a tőkepiacok egyéb 
társadalmi feladataitól – a hatékonyság az árazás megfelelőségére reflektál. Megemlítendő még, hogy az angol 
„efficient” szó sokkal inkább maximumot, tökéletességét jelent, mint magyarban a „hatékony”, ami közelebb áll 
az „elég jó” vagy „megfelelő” fogalmakhoz. További nyelvi árnyalatként jelentkezik, hogy a vonatkozó 
angolszász szakirodalom csak elvétve teszi a „tőke” (capital) jelzőt a „piac” (market) elé, holott egyértelműen a 
tőkepiacok működéséről van szó. Ez a pontatlanság a magyar nyelvben sokkal zavaróbb. Mindezekből 
következően az „efficient market” kifejezés pontos magyar megfelelője inkább a „tőkepiaci hatékonyság”, 
pontos jelentése inkább „tökéletes tőkepiaci hatékonyság”, míg pontos értelmezése inkább a „tökéletes tőkepiaci 
árazás”, bár a magyar nyelvű szakirodalomba itt-ott (így alább is) át-át csúszik az angol nyelvezet vonatkozó 
„nagyvonalúsága”. (Andor és Ormos, 2003) 
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Mindebből az is következik, hogy a piac az újonnan megjelenő információkra azonnal és 

helyesen reagál. 

A tőkepiacok hatékony működésére vonatkozó kezdeti feltételezést, az ún. hatékony 

tőkepiacok hipotézisét (Efficient Market Hypothesis, EMH), évtizedes viták övezték, és 

övezik még ma is, így bár már a ’80-as évekre egyértelműen paradigmává, alapelméletté 

(theory-vé) érett, kevéssé használják a hatékony piacok elmélete (Efficient Market Theory, 

EMT) megnevezést. Itt is megjegyezzük, hogy a tőkepiacok tökéletes hatékonyságával 

kapcsolatos paradigma a számos időközbeni alternatív hipotézis ellenére mindmáig él.  

A téma igazi tudományos áttörésére 1965-ben került sor. Ebben az évben hozta le a Journal of 

Business Fama „The Behavior of Stock Market Prices” (Tőzsdei árfolyamok viselkedése) 

című doktori disszertációját (Fama, 1965), valamint ugyanebben az évben jelent meg 

Samuelson (1965) „Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly” (A 

megfelelően anticipált árak véletlen ingadozásának bizonyítéka) című híres cikke. 

Fama imént említett cikkében arra keresi a választ, hogy érdemben felhasználhatók-e a 

múltbeli részvényárfolyamok a jövőbeli részvényárfolyamok becslésére. Válasza 

egyértelműen: nem. Igazolásként részletes empirikus vizsgálatokkal (korreláció-vizsgálatok, 

sorozat-tesztek, Alexander-féle filter-technika tesztelése stb.) bizonyítja az árfolyamok időbeli 

lefutásának véletlen jellegét, azaz bolyongó (random walk) viselkedését. Mindezzel egyúttal 

pellengérre is állítja a hagyományos befektetési elemzők chartista (múltbeli adatok statisztikai 

elemzésére építő) körét, bebizonyítva tevékenységük hasznavehetetlenségét, és új irányzatot 

hirdet meg: a bolyongás-elméletet.  

Később Fama (1970) átfogó áttekintést ad a tőkepiaci hatékonyság addigi elméleti és 

empirikus irodalmáról, itt vezeti be és definiálja először a hatékony tőkepiac fogalmát. Azt 

mondja, hogy „az a piac hatékony piac, ahol az árak mindig teljességgel tükrözik a 

hozzáférhető információkat”. Kiemeli, hogy ez a definíció olyan általános, hogy ebben a 

formában empirikusan nem tesztelhető, mivel ehhez definiálni kellene az információkat 

„teljességgel tükrözi” (fully reflect) fogalmat. Ezt is megteszi. Akkor nevez egy árfolyamot a 

hozzáférhető információkat teljeséggel tükrözőnek, ha az adott értékpapír pillanatnyi várható 

hozama megegyezik egyensúlyi hozamával, ami pedig valamilyen tőkepiaci egyensúlyi 

modell segítségével (pl. a CAPM-mel) adható meg. Ettől a ponttól tehát a piaci hatékonyság 

témaköre összeforr az egyensúlyi árazási modellek a témakörével. Fama (1991) megjegyzi, 

hogy valójában itt kezdődik a tőkepiaci hatékonyság igazi szépsége, hiszen innentől a 
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tőkepiaci hatékonyság önmagában – egyensúlyi modell nélkül – már nem vizsgálható, hiszen 

a „helyesen” csak valamihez képest értelmezhető. Nem véletlen, hogy Fama és French 

későbbi munkáiban többször is kitér egy a piacot valóban helyesen modellező egyensúlyi 

modell szükségességére (1999, 1996a, 1996b, 1993, 1992), hiszen amikor felmerül egy 

anomália, amely szerint egy információ helytelenül értékelve épült be az árfolyamba, akkor 

nem biztos, hogy a tőkepiaci hatékonyságot ostromoljuk, lehet, hogy „csak” rossz az 

alkalmazott egyensúlyi modellünk (Fama, 1991, 1998). 

Fama (1970) ugyanebben a cikkében tőkepiaci hatékonysági szinteket is definiál, azaz a 

tőkepiac „árazási jóságának” többféle mértékét is megadja: 

• Gyenge szinten az árak a múltbeli árfolyamok sorozatából nyerhető információkat 

tükrözik teljességgel. 

• Félerős szinten az árak a nyilvánosan hozzáférhető információkat tükrözik 

teljességgel. 

• Erős szinten az árak minden – akár csak egyvalaki által hozzáférhető – információt 

teljességgel tükröznek. 

Fama 1970-es alapművében a tőkepiaci hatékonyság tesztjeit három csoportba osztja: gyenge 

szint tesztjei (múltbeli hozamok alapján tudunk-e megbízható előrejelzéseket készíteni), 

félerős szint tesztjei (nyilvános bejelentésekre milyen gyorsan reagálnak az értékpapír-

árfolyamok), és az erős szint tesztjei (vajon létezhet-e olyan bennfentes információ, amelyre 

az árak még nem reflektáltak). 

Később Fama (1991) némileg átalakítja fentebb vázolt hatékonysági szintjeit. Ennek lényege, 

hogy az értékpapírokkal kapcsolatos nyilvános információk közül nem a múltbeli 

árfolyamadatokat különíti el a gyenge szintre, hanem az eseményeket (events) választja el a 

félerős szintre. Azaz a gyenge szintet általánosítja, kibővíti, míg a félerős és erős szinteket 

inkább csak átnevezi, szemléletesebbé teszi. Az új definíciók a következők:  

• Gyenge szinten a változók (például árak, volumenek, osztalékok, kamatok, számviteli 

eredmények stb.) sorozatának információit teljességgel tükrözik az árak.  

• Félerős szinten az árak azonnal és helyesen tükrözik a nyilvánosan (public) bejelentett 

információkat.  

• Erős szinten az árak a magán (private) információkat is teljességgel tükrözik.  

A gyenge szint új, általánosabb definíciójának nagy előnye, hogy így minden historikus 

adatokra építő árfolyam-előrejelzési teszt, egyben a gyenge szint tesztjének tekinthető.  



 33 

Az „új” félerős szint világossá teszi, hogy ennek tesztelése az eseményvizsgálatokon (event 

studies) keresztül történhet, míg az erős szint az exkluzív információk beépülésének 

tesztelésével vizsgálható.  

Érdemes itt tisztázni, hogy a tőkepiaci hatékonyság szintjei mennyiben egymásra épülő 

szintek. Ha az eseményvizsgálatok tökéletes beépülést mutatnak, akkor – az esemény 

időpontjától eltekintve – a normális árfolyamváltozáson felül átlagosan nem volt egyéb, azaz 

abnormális árfolyamváltozás. Ha ez igaz, akkor az árfolyamok az események pillanatától 

eltekintve csak véletlenszerűen, nulla várható értékkel tértek el normális értéküktől, azaz 

előrejelezhetetlenek voltak. 

Felvetődhet azonban az események előtti és utáni anomáliák (árfolyam elmozdulás, 

volumenváltozás, volatilitás-változás stb.) értelmezéseinek kérdése. Az események előttiek 

semmiképpen sem lehetnek a félerős szint elleni bizonyítékok, ha – a szint definícióját 

szigorúan értelmezve – a nyilvános bejelentés pillanatára és az az utáni történésekre 

gondolunk. Ezek tehát csak a gyenge vagy az erős szinttel lehetnek kapcsolatosak: vagy az 

események nyilvános bejelentés előtti exkluzív ismeretére utalnak, vagy az abnormális 

árfolyam-változás gyenge szinthez kapcsolódó előrejelezhetőségére. Más a helyzet az 

események utáni anomáliákkal. Itt azt nehéz elválasztani, hogy beépülési, azaz félerős szintű 

anomáliáról van-e szó, vagy egy olyan gyenge szintű anomáliába ütköztünk, amelynél az 

esemény (egyébként azonnali és helyes beépüléssel) előrejelzője valamilyen abnormális 

árfolyamváltozásnak. (Zavadowski, Andor és Kertész, 2003) 

A fentiek ismét megerősítik, hogy a tőkepiaci hatékonyság milyen szorosan összefonódik az 

egyensúlyi árazás kérdéskörével. Fama ezt közös hipotézis problémának (joint-hypothesis 

problem) nevezi. Arról van szó, hogy míg az „azonnal” tisztán a hatékonyság kérdésköre, 

addig a „helyesen” már egyensúlyi kérdés is. 

Az 1991-es Fama-tanulmány a szintek definiálása után egyenként megvizsgálja fennállásuk 

kérdését is. Összességében a következőket állapítja meg: ”a piaci hatékonyságot alátámasztó 

bizonyítékok nagy erejűek, és (a közgazdaságtanban szokatlan módon) az ellenbizonyítékok 

szerények.”  

Fama e tanulmányában a tőkepiaci hatékonyság gyenge és félerős szintjét vizsgálta, és 

összefoglalóan megállapítja, hogy e szintek fennállásának elfogadása mellett komoly érvek 

szónak. Megjegyzendő, hogy a magyar tőkepiacot vizsgálva hasonló eredményekre jutott 

Andor, Gy., Ormos, M., Szabó, B. (1999a, 1999b és 2003) is. 



 34 

A tőkepiaci hatékonyság erős szintjének vizsgálatai az exkluzív (monopol jelleggel birtokolt) 

információk kérdését vizsgálja. Az eseményvizsgálatokkal kapcsolatos fentebb ismertetett 

eredményekből fakad, hogy az azokhoz az információkhoz való „korábbi” hozzájutás, amikre 

várhatóan reagálni fog a piac, várható abnormális profitot eredményez. A tanulmányok az 

exkluzív információk birtokosait leginkább a befektetési tanácsadókkal, illetve befektetési 

alapok portfolió menedzsereivel azonosították, így az első kutatások erre koncentráltak. Bár 

már Cowles (1933, 1944) tanulmányai világossá tették, hogy a befektetési szakértők tanácsait 

betartva nem számíthatunk abnormális hozamra, de a hivatásos portfoliómenedzserek 

teljesítményének közvetlen vizsgálatairól először a hatvanas években olvashattunk.  

Jensen (1968) talán leggyakrabban idézett cikkében a befektetési alapok teljesítményéről 

értekezik. Először erős kritikával illette más szerzők befektetési alapok teljesítményével 

foglalkozó munkáit, mivel azok általában csak sorrendet állítottak fel az egyes befektetési 

alapok teljesítményei között azon az alapon, hogy melyik hozott többet egy adott időszak 

alatt, de nem vették figyelembe, hogy az egyes alapok más-más kockázatú portfoliót tartottak 

(Cohen and Pogue, 1967; Dietz, 1966; Farrar, 1962; Friend et al., 1962; Friend and Vickers, 

1965; Horowitz, 1965; Sharpe, 1966; Treynor, 1965). Ezek után Jensen természetesen 

kockázattal korrigált, méghozzá a CAPM alapján. 115 nyíltvégű befektetési alap 

teljesítményét elemzi 1945 és 1964 között. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon a nagy 

pénzügyi ismeretekkel és vélhetően exkluzív információkkal rendelkező pénzügyi 

menedzserek képesek-e átlag felett teljesíteni. A válasz összességében: nem, bár hozzá kell 

tenni, hogy néhány esetben a tranzakciós és egyéb költségek nélkül kalkulált hozam 

meghaladta a normál hozamot, de ha a befektetési alap működéséhez kapcsolódó költségeket 

is figyelembe vettük, a legtöbb esetben a többlethozam negatív abnormális hozammá 

változott. Hasonló eredményt találunk egyébként Fama (1991) tanulmányában is. 

A portfoliómenedzseléssel kapcsolatos költségek előtti pozitív várható abnormális hozammal 

kapcsolatos eredményeket kezdetben a tőkepiaci hatékonyság erős szintjével szembenálló 

érvekként kezelték, később viszont inkább a definíción módosítottak: Jensen (1978) 10 évvel 

később visszatérve a témára némileg enyhébb, életszerűbb új definíciót fogalmazott meg a 

tőkepiaci hatékonyságra. Eszerint a hozzáférhető információk addig a pontig épülnek be 

(azonnal és helyesen) az értékpapírok árfolyamaiba, ameddig az információszerzés és a 

kereskedés határköltsége kisebb az ezek által elérhető határhaszonnál. 

Fama (1991) újabb alapvető tanulmányában az 1960-as évek végtől felgyülemlett irodalom 

általa legfontosabbnak ítélt részleteit összegzi. A tőkepiaci hatékonyság alapdefiníciójaként 
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átveszi a korábban leírt Jensen-féle változatot, azaz lecseréli a Grossmann és Stiglitz (1980) 

aposztrofálásában nullaköltségű információszerzésre építő korábbi alapmodelljét. Az új 

megközelítés szerint a hatékony piac hipotézise nem zár ki kismértékű abnormális hozamot, 

így a befektetési elemzőknek továbbra is érdemes lehet megszerezni és felhasználni 

információkat, bár a befektetők sokasága átlagosan nem számíthat a normál hozamnál többre. 

Az egyensúlyi modellnek kell hagynia némi ösztönzőt az értékpapír-elemzésre, ehhez pedig el 

kell fogadnia némi „hatékonytalanságot”. 

Eddig inkább a tőkepiaci hatékonyság hipotézisét alátámasztó irodalmak bemutatására 

fókuszáltunk, de természetesen a fentebb átölelt időszak számos a hipotézist megingató 

tanulmányt is hozott. A 80-as évek előtt született tőkepiaci hatékonyságot cáfoló 

tanulmányokat még elnyomták a hipotézist támogató művek, így ezek mondanivalója inkább 

csak később kapott illő súlyt. 

Basu (1977) kiemelte, hogy igenis láthatunk olyan faktorokat, amelyek alkalmasak lehetnek a 

részvényhozam-változások előrejelzésére. Ilyen pl. a P/E ráta (árfolyam/nyereség hányados). 

Megvizsgálta e mutató és a hozamok kapcsolatát 1400 vállalat esetében az 1956-tól 1971-ig 

terjedő időszakra. Az eredményeket kifejezetten meggyőzőnek találta: az alacsony P/E rátájú 

értékpapírok több mint 7%-kal túlteljesítették magas P/E hányadosúakat. Basu eredményeit a 

piaci hatékonyság elleni bizonyítéknak tekintette, és azt írja: „A különböző 

eredményszorzatokkal rendelkező értékpapírok kereskedésének vizsgálataiból, úgy tűnik ezek 

egymáshoz képest nem megfelelően vannak árazva, így a befektetőknek lehetőségük nyílik 

abnormális hozam elérésére.” Nem foglalkozott a fentebb vázolt kettős hipotézis kérdésével, 

természetesnek vette az általa használt CAPM megfelelőségét. 

Banz (1981) a kis (alacsony kapitalizációjú) cégekbe történő befektetések hosszú távú 

hozamait vizsgálta. Mérése szerint (1931-1975 időszak) a legkisebb ötven részvény 

szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtott, mint az ötven legnagyobb. Átlagosan havi egy 

százalék eltérést talált (természetesen kockázattal korrigált hozamokat vizsgálva), ami 

valóban igen jelentős különbség. Bemutatta azt is, hogy a hozam nem lineárisan változott a 

méret függvényében, bár ok-okozati összefüggésre nem tért ki. A „kis-cég effektus”, amit 

Banz dokumentált először, számos tanulmányt inspirált, ezek közül a legismertebb talán Fama 

1992 és 1995.  

Ritter (1991) olyan jelenségre hívta fel a figyelmet, ami máig tisztázatlan, bár hozzá kell 

tenni, hogy Fama (1998) magának a jelenségnek a létét kérdőjelezi meg. A tanulmány az új 
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részvénykibocsátások (Initial Public Offering, IPO) negatív hosszú távú teljesítményéről szól. 

1526 darab 1975-84 közötti első részvénykibocsátást vizsgált. Megállapította, hogy az ezekbe 

a részvényekbe történt kezdeti befektetés (a kereskedés első napjának zárásától) három év 

alatt jelentősen átlag alatti teljesítményt mutatott, minden korrekciós próbálkozása (piaci 

kapitalizációra, iparágra stb.) ellenére.  

A gyenge teljesítmények három magyarázatát tartotta lehetségesnek, amiből látható, hogy 

nem is közvetlen tőkepiaci hatékonysági kérdésként kezeli a jelenséget: 

1.  Rossz kockázatmérés (kockázat becslés) 

2.  Balszerencse (véletlen)  

3.  Túlzott optimizmus, vagy ehhez hasonló szeszély 

Fama (1998) tanulmányában választ ad az 1980-90-es években megjelent tőkepiaci 

hatékonyságot megingatni vélő tanulmányokra. Kifejezi egyet nem értését azzal a nézettel, 

hogy a látszólagos anomáliák új, viselkedés-alapú tőkepiaci elméleteket követelnek. 

Kifejti, hogy sok tanulmány koncentrál a hozamra egy rövid periódusban, pár nappal egy 

tisztán meghatározott esemény előtt és után. Ennek a megközelítésnek az az előnye, hogy 

mivel a napi várható hozam közelít a nullához, a várható hozam becslésére használt modell 

nem befolyásolja jelentősen az abnormális hozammal kapcsolatos következtetéseket. A 

hosszú távú hozamokról készült tanulmányok nagy része állítja, hogy a piacok nem 

hatékonyak, elsősorban hosszú távú alulreagálást vagy túlreagálást mutatnak az információra. 

Itt az ideje tehát, hogy feltegyük a kérdést, hogy ez az irodalom egészében tekintve 

alátámasztja-e, hogy a piaci hatékonyságot vessük el. Fama válasza egyértelmű nem, két 

okból: 

(1) Egy hatékony piac generál olyan eseménykategóriákat, ahol az események egyedileg azt 

sugallják, hogy az árak túlreagálják az információt. De egy hatékony piacon a látszólagos 

alulreagálás ugyanolyan gyakori, mint a túlreagálás. Ha az anomáliák egyenletesen oszlanak 

meg az alulreagálás és a túlreagálás között, akkor összhangban vannak a piaci 

hatékonysággal. Hogyha a hosszú távú anomáliák olyan nagyok, hogy nem tulajdoníthatók a 

véletlennek, akkor az egyenlő eloszlás a túlreagálás és az alulreagálás között a piaci 

hatékonyság egyértelmű győzelme.  

(2) Ugyanakkor a hosszú távú anomáliák érzékenyek a vizsgálati módszerre. Hajlamosak, 

hogy minimálisra csökkenjenek, vagy teljesen eltűnjenek, ha különböző modelleket 
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használunk a normál hozam megállapítására, vagy különböző statisztikai modelleket 

használunk ex-post mérésükre. 

Összefoglalva a következőket állapíthatjuk meg: A tőkepiacok hatékonysága kétségtelenül 

igaz magas. Még a hatékony tőkepiacok hipotézisének radikálisabb formái mögött is igen 

komoly bizonyítékok sorakoztathatók fel. Igen sok jelenség magyarázata viszont még messze 

nem tisztázott, nem világos, hogy a közgazdasági racionalitás keresése minden helyzetben 

megfelel a piaci szereplők releváns viselkedési modelljének. A Fama (1991) féle három 

szintre való felbontáson keresztül közelítve a kérdést egyik oldalról azt állíthatjuk, hogy 

ugyan nincs olyan közismert és széles szakmai körben elfogadott módszer, ami előrejelzőként 

vagy események pontos beépülését leíróként megfelelő lenne. Másik oldalról viszont az 

állítható, hogy létezniük kell „működő” befektetés-elemzői módszereknek, hiszen a 

befektetés-elemzők költséges tevékenységük ellenére is fennmaradnak a piacon. Némileg ide 

köthető az erős szint kérdés is. Itt már kifejezetten igazoltnak tekinthető, hogy léteznek 

értékes exkluzív (bennfentes) információk, kiemelkedő befektetés-elemzői képességek. 

2.3.2. Az alulárazott értékpapírok portfólió-menedzseri versenyeztetésre építő 

„felkutatása” 

A tőkepiaci hatékonysággal foglalkozó előző alfejezetünk konklúziójára építve a szokásos 

portfóliómenedzselési megközelítés helyett egy teljesen más megközelítést javasolunk. A 

szokásos változatban ugyanis a portfóliómenedzselés alapvető része a félreárazott 

értékpapírok felkutatása. Ezt koncentráltan, „üzemszerűen”, csoportosan végzik.  

Ez a megközelítés több szempontból problémásnak tűnik. Ismerve a tőkepiacok 

hatékonyságát a félreárazott értékpapírok megtalálása amúgy is igen nehézkes. Mivel 

közismert módszerek nincsenek, így a portfóliómenedzsmentnek is exkluzív módszereket kell 

kidolgoznia vagy exkluzív információkra kell szereznie. Mindezeket ráadásul titokban is kell 

tartani. Összességében tehát majdhogynem kilátástalan és magas költségekkel működő 

rendszer épülhet így ki. 

Ésszerűbbnek tűnik a portfóliómenedzselési munka alulárazás felkutatási részének 

„alvállalkozásba” adása olyan módon, hogy az egyes portfóliómenedzserek titokban 

tarthassák sikeres stratégiáikat. 

A javasolt megoldás szerint – weben keresztül – portfólió menedzser „alvállalkozók” 

jelentkezhetnének. Igazolniuk kell stratégiájuk múltbeli eredményességét valós vagy akár 
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szimulált eredmények alapján. A pozitív alfa értéket felmutatni képes menedzserek 

stratégiáját a fentebb tárgyalt Sharpe-mutató alapján minősítenék: 
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Az „alvállalkozók” díjazása szintén ez alapján történik. 

A versenyeztetés illetve az értékelés kitér még a pozitív teljesítmények konfidencia 

vizsgálatára is. Nem mindegy ugyanis, hogy a múltbeli adatokkal igazolt pozitív eredmény 

mennyire biztosan kiemelkedő portfóliómenedzseri képességeknek, és mennyiben csak a 

szerencsének köszönhetők. 

2.4. A modell példán keresztüli bemutatása  

Az eddig vázolt modellt legjobban példán keresztül lehet bemutatni. Tegyük fel, hogy a piaci 

portfólió hozama 15%, a standard hibája 20%, a kockázatmentes hozam 7%. A 

makroadatokat tehát így lehet összefoglalni: 

 %)( 8=− fM rrµ  

 %)( 20=Mrσ  
A következő három értékpapír adatai az alábbiak: 

 

Részvény α β σ(ε)

1 7% 1,6 45%

2 -5% 1,0 32%

3 3% 0,5 26%

 

Először készítsük el az optimális aktív portfóliót az adatok alapján. Ehhez számítsuk ki az 

értékelési hányadosokat: 
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1 0,3457 1,1477 

2 -0,4883 -1,6212 

3 0,4438 1,4735 

Összesen 0,3012 1,000 

 

Az utolsó oszlop mutatja, hogy a három értékpapírból egyenként optimálisan mekkora 

pozíciót kell vállalni az aktív portfólióban. Természetesen a 2. számú részvény súlya negatív. 

Az aktív portfólióbeli pozíciók nagyságai között mutatkozó eltérés (például 114,77% az 1. 

számú részvényben) meglehetősen szélsőségesnek tűnik. Ez azonban nem érint bennünket, 

hiszen az aktív portfóliót később a jól diverzifikált piaci indexportfólióval fogjuk keverni, 

ahogy ezt mindjárt látni fogjuk, s így sokkal szerényebb pozíciókat kapunk eredményül. 

A részvényekre vonatkozó előrejelzések és az aktív portfólió ajánlott összetétele így együtt az 

aktív portfólió paramétereinek becsléséhez vezet: 

αZ=1,1477*0,07+(-1,6212)*(-0,05)+1,4735*0,03=20,56% 

βZ=1,1477*1,6+(-1,6212)*1,0+1,4735*0,5=0,9519 

σ(εZ)=(1,14772*0,452+(-1,6212)2* 0,322+1,47352*0,262)1/2 =0,8262 

Figyeljük meg, hogy a negatív súlyok (short pozíció) a negatív alfájú részvényeknél pozitívan 

járulnak hozzá az aktív portfólió alfájához. Vegyük azt is észre, hogy az eredeti feltevés miatt, 

miszerint a részvények egyedi szórásai között nincs korreláció, az aktív portfólió egyedi 

szórásának négyzete egyszerűen az egyes értékpapírok egyedi szórásnégyzeteinek súlyozott 

átlagaként adódik, ahol súlyként a portfólión belüli részarányok négyzete szolgál. 

Az aktív portfólió paramétereinek segítségével meghatározhatjuk a végső kockázatos 

portfólió összetételét. 
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Bár az aktív portfólió alfája elég jelentős (20,56%), részaránya a végső kockázatos portfólión 

belül csak 9,89%. Ennek oka a nagyon magas egyedi kockázatban keresendő (82,62%). 

Az egyes részvények részarányai az aktív portfólióban és az aktív portfólió részaránya a 

végső portfólióban meghatározzák, hogy mekkora az egyes részvények súlya a végső 

portfólióban. 

 

Részvény Végső pozíció 

1 0,0989*1,1477=0,1135 

2 0,0989*(-1,6212)=-0,1603 

3 0,0989*1,4735=0,1457 

Aktív (Z) portfólió 0,0989 

Piaci (M) portfólió 0,9011 

 1,000 
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3. PORTFÓLIÓMENEDZSELÉSI PORTÁL 

3.1. Portálokról általában 

A portálok szervezetek által használt egypontos Web kereső felületek, amelyek célja 

információ összegyűjtése, megosztása és terjesztése a szervezet egészében. Ezen eszközök 

módot adnak egy adott szervezetnek arra, hogy menedzseljék és elérjék az információt 

különböző helyekről a szervezeten belül. Mindazonáltal, a portál- és intranet tervezés 

tradicionális adatalapú megközelítése gyakran nem veszi figyelembe a felhasználók 

információ szükségletét és gyakorlatát. Ennek következtében a portálok használatával 

gyakran adódik olyan probléma, mint például a szegényes navigáció és az információ nem 

megfelelő megjelenítése, ami megakadályozza vagy gátolja ezen rendszerek használatát.  

Amikor e-korszak előtti időkben a felhasználókat szegmentálni akarták valamilyen szempont 

alapján, akkor kérdőíveket töltettek ki vele. Ezek gyakran olyan intim kérdések voltak, amire 

a felhasználó vagy nem szívesen vagy nem teljesen őszintén válaszolt. A mai portálok már 

képesek a felhasználó elvárásait a megkérdezése nélkül felmérni és összeállítani. Azzal, hogy 

milyen kulcsszavakkal indult a keresésben, és hogy abból milyen adatot töltött le, tekintett 

meg, sokkal jobb képet adott magáról, mint amilyet bármilyen tisztességesen és nagy 

mennyiségben kitöltött kérdőív alapján le tudnánk festeni. Egy intelligens tudásbázisú 

rendszernek semmilyen gondot nem okoz megtalálni a hasonlóságot mindazon felhasználók 

között, akik hasonló „ha…akkor” szabályokat használtak döntéseiknél. És ha netán más 

egymástól eltérő hasznosnak vélt információt találtak, akkor azt is javasolhatjuk a hasonló 

okoskodású vevőknek. Látható, hogy megjelent az e-kommunikáció. Nincs többé kényszer, 

zaklatás. Portálunk elrendezése kihúzza a felhasználóból azt, amit semmilyen kérdőívvel, még 

a legjobb szándékú vevő sem tudna elmondani (Baracskai és Velencei, 2003). 

A portálok működését és persze használhatóságát, mint alapinfrastruktúrát tekintem a 

szervezeti információ elérésére és használatára. Ez a fajta megközelítés előrevetíti egy új 

irányvonal, megközelítés szükségességét a portáltervezésben. A megközelítés figyelembe 

veszi a helyzetet, amelyben az emberek a portálokat használják, a problémákat, amelyekkel 

általában találkoznak és azt a módot, ahogy a szervezeti szereplők felhasználják az 

információt. 
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3.1.1. Portál definíciók 

Három vagy négy évvel ezelőtt körülbelül ugyanazt, amit ma portálnak hívunk, úgy hívták, 

hogy keresőprogram (search engine), amelynek fő célja az volt, hogy segítse a hozzáférést az 

információhoz, ami az Interneten szétszórva elhelyezkedő dokumentumokban található. 

Kezdetben a keresőprogramok lehetővé tették az Internet-felhasználóknak, hogy 

megtaláljanak dokumentumokat Bool-operátorok vagy linkek segítségével a weboldalak 

között. Annak érdekében, hogy még jobban lecsökkentsék a keresési időt és segítsék a 

tapasztalatlan felhasználót, néhány keresőprogram kategóriát is magukban foglaltak, vagyis 

elkezdték megszűrni az oldalakat tartalom szerint – sport, meteorológia, turisztika, pénzügy, 

hírek, kultúra stb. A következő lépés az volt, hogy más funkciókat is integráltak, mint pl. 

virtuális közösségek megjelenésének lehetősége és valós idejű csevegés; a keresőprogram 

felületek személyre szabása (My Yahoo, My Excite, My Netscape stb.); és a specializált és 

kereskedelmi tartalomhoz való hozzáférés. A keresőprogramnak ezt az új koncepcióját most 

portálnak hívják. 

Reynolds és Koulopoulos (1999) az internetes portál fejlődésének a következő szakaszait 

azonosítják: Boole keresés, kategorizált navigáció, személyre szabás, és végül további 

funkciók integrálása, amely közvetlen kapcsolatot nyújt más specializált információhoz és 

kereskedelmi világokhoz. Ez az internetes (vagy nyilvános) portálfejlődés nagy hatást tett a 

vállalati közösségre, ami számításba vette a lehetőséget, hogy ugyanazzal a technológiával 

lehet a szervezet belső információihoz való hozzáférés feladatát is kezelni, strukturálni, 

segíteni.  

Tekintve, hogy a portál még elég új jelenség, a terminológia még nem egységes. A „vállalati 

portál”, „vállalati információ portál” és „üzleti portál” kifejezéseket használják, gyakran 

egymással felcserélhetően, mint szinonimákat. Firestone (1999c) szerint a vállalati portálok 

definíciójának folyamata, mint bármilyen más üzleti orientáltságú stratégia, politikai 

folyamat, vagyis egy próbálkozás, hogy meggyőzzük a felhasználói közösséget és az 

információtechnológiai (IT) befektetőket, hogy az egyik definíció megfelelőbb, mint a másik.  

Az „enterprise information portal” kifejezést először egy Merril Lynch jelentésben definiálta 

Shilakes és Tylman (1998): 

„Az enterprise information portal-ok olyan alkalmazások, amelyek lehetővé teszik a 
vállalatoknak, hogy átadjanak belsőleg és külsőleg tárolt információt, és a felhasználóknak egyetlen 
kapun keresztül tudjanak olyan információt juttatni, amely az informált üzleti döntések  
meghozatalához szükséges”. (Shilakes és Tylman (1998) 
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Az ebben a jelentésben megjelenő enterprise information portal-t (EIP) egy „kialakuló piaci 

lehetőségnek” tekinthetjük: „szoftveralkalmazások egyesítésének, amely konszolidálja, 

menedzseli, elemzi és elosztja az információt egy vállalaton keresztül és kívül (beleértve a 

tartalomkezelési, adatraktári stb. alkalmazásokat)” (Shilakes és Tylman, 1998). Ennek a 

definíciónak az átfogó jellege ellenére – amely egyesíti a vállalati portálok két funkcióját 

(döntéstámogatás és csoportmunka)–, maga a jelentés egészében véve nem hangsúlyozza a 

csoportmunka jellegét. 

Shilakes és Tylman (1998) első definíciójával egyetértésben, White (1999b) az EIP-et egy 

olyan eszköznek tekinti, amely „az üzleti felhasználókat egy egyszerű web-es felülettel látja el 

a vállalaton keresztül elszórt vállalati információhoz.” Ebben az általánosabb értelemben 

White kimutatja a két korábban említett funkciót, az EIP-eket két fő kategóriába sorolva: 

„döntéstámogatói EIP” és „csoportmunka EIP” (White, 1999b). 

White részére, a döntésfeldolgozó EIP segíti az elemzőket, felső- és középvezetőket, hogy 

hozzájussanak a szükséges információhoz, az üzletorientált döntések meghozatalához, míg a 

csoportmunka feldolgozó EIP szervezi és szétosztja a munkacsoport információt, mint pl. e-

mail, jelentések és emlékeztetők. 

Eckerson (1999b) ezzel szemben egy másik terminust használ –„business portal”– és úgy 

definiálja azt, mint egy olyan alkalmazást, amely képes az üzleti felhasználókat ellátni egy 

olyan hellyel, ahol rendelkezésükre állnak bizonyos információk, melyekre szükségük lehet. 

Természetesen az információk megléte a portálban nem azt jelenti, hogy a felhasználó ezt fel 

is tudja használni, hiszen ehhez neki ezt meg is kell találnia. Eckerson az üzleti portált egy 

„tudás-dolgozók áruházához” hasonlítja, ahol a fogyasztók inkább az áruházakban vásárolnak, 

mert biztosak benne, hogy mindent megtalálnak egy helyen (Eckerson, 1999b). Nézete 

különbözik Wite-étól és Shilakes és Tylman-étól, mivel kevés vagy semennyi hangsúlyt nem 

helyez a csoportmunka aspektusra, a portál koncepcióját egy strukturált és strukturálatlan 

információ kapujára korlátozva egy internetes böngészőprogramon keresztül. 

Egy kicsivel különböző érv, amelyet Murray (1999) védett meg, a vállalati portált többnek 

tekinti egy kapunál a vállalati információhoz. Murray azt állítja, hogy azok a portálok, 

amelyek csak a tartalomra fókuszálnak, nem alkalmasak a vállalati piacra. A „vállalati 

portáloknak nemcsak mindenhez hozzá kell kapcsoljanak minket, hanem az együttműködés 

érdekében mindenkivel is össze kell kapcsoljanak, és biztosítaniuk kell mindazokat az 

eszközöket, amelyekre szükségünk van, hogy együtt dolgozzunk” (Murray, 1999). Murray 
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négy különálló vállalati portáltípust azonosít: „vállalati információ portál”, „vállalati 

csoportmunka portál”, „vállalati szakértői portál”, és „vállalati tudás portál”. Az információ 

portálok összekötik az embereket az információval; a csoportmunka portálok mindenféle 

kollaboratív szolgáltatást nyújtanak; a szakértői portálok összekötnek embereket a 

tapasztalatuk, képességeik és érdeklődési körük alapján; és végül a tudás portálok 

kombinálják az összes korábban említett jellemzőt (Murray, 1999). 

Az osztályozást tekintve Murray-t úgy tűnik, jobban érdekli egy olyan portál, amely a 

vállalati felhasználók minden igényét kielégíti, támogatja munkájukat, és nemcsak egy 

felületet nyújt a tartalomhoz vagy a döntéstámogatáshoz. 

Ahol Murray hangsúlyozza a portálok csoportmunka jellegét, Reynolds és Koulopoulos 

(1999) a portált egy felhasználó-központú rendszerként tekintik, amely képes egyének és 

csapatok tudását és tapasztalatát integrálni. Segítséget nyújtani, hogy elérjék a mai munka 

világának „tudás-központú” mintáit. Ezen szerzőknél a vállalati portál képes egyesíteni a 

fájlokban, adatbázisokban, e-mailekben, weboldalakban és vállalati alkalmazásokban lévő 

explicit tudást, szakértői értelmezést a közösségek passzív tudásával. 

Az IT tanácsadókhoz és piaci elemzőkhöz hasonlóan a szoftvereladók is definiálnak vállalati 

portálokat, amelyek különböző perspektívákat vesznek figyelembe minden termék 

megközelítésének megfelelően, és hangsúlyozzák a döntéstámogatással és/vagy 

csoportmunkával kapcsolatos jellemzőket. Mint versenytársak, minden eladó hangsúlyozza 

definíciójában a saját terméke tulajdonságait. A következő bekezdésekben néhány portál 

definíciót mutatunk be és tárgyalunk meg, melyeket három jól ismert kereskedő hozott létre. 

Viador a vállalati információ portál leírása szerint az alkalmazás együttese „amelyek lehetővé 

teszik vállalatoknak, hogy hozzáférést nyújtsanak belső és külső információkhoz és a belső és 

külső felhasználóknak egy felületet nyújt annak a személyre szabott információhoz, hogy 

üzleti döntéseket tudjanak hozni” (Viador, 1999) Bár a Viador a kifejezést használja „EIP”, 

amit általánosabbnak tekintenek, definíciója egyértelműen a döntéstámogatást hangsúlyozza, 

mint a portál fő funkcióját. 

Másrészről viszont azok alapján a követelmények alapján, amelyeket a Patricia Seybold 

Group lényegesnek tart a vállalati portálokhoz, Brio (2000a, 2000b) vállalati információ 

portálját úgy definiálja, mint egy eszközt, amelyik a felhasználóknak széleskörű hozzáférést 

nyújt az információhoz, függetlenül attól, hogy ezt hol tárolják, és lehetővé teszi, hogy az 
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információt eljuttassák minden felhasználóhoz. Ahogyan Brio használja az „EIP” terminust, 

az kompatíbilis azzal, ahogyan White, Shilakes és Tylman használja azt. 

A Plumtree Software (2000) egy másik nézőpontból definiálja a vállalati portált: úgy, mint 

egy rendszert, amely egy egyszerű, személyre szabott weboldalban tudja megjeleníteni 

mindazt az információt és alkalmazást, amelyek relevánsak a vállalati felhasználóknak. A 

releváns információk meghatározása komplex szabályok segítségével történik. Dinamikus 

alkalmazásokat tartalmaz, mint például online jelentések, e-mail, ütemtervek, és 

határidőnapló. A vállalati célok elérése érdekében egyesíti a különböző csoportmunka 

alkalmazásokat és a vállalati erőforrásokat. A Plumtree Software portálja szélesebb 

keretrendszernek tűnik, vagyis a portál képes támogatni a csoportmunka feldolgozást, 

ugyanakkor a döntési folyamatot is. A „vállalati portál” kifejezés mutatja a Plumtree Software 

erőfeszítését, hogy megkülönböztesse termékét a nyilvános portáloktól, mint pl. a Yahoo! és 

az Excite. 

3.1.2. Portálokban rejlő lehetőségek 

A portálok – azáltal, hogy a vállalat részlegei közötti intranet és a külső Internet honlapjaként 

szolgáltak – egyre nagyobb figyelmet keltettek az információ menedzserek körében, 

köszönhetően a technológia azon képességének, hogy elősegítse az információcserét és 

információáramlást a vállalaton belül (Newel, Scarbrough, Swan & Aaislop, 1999). Az 

intranet rendszerekhez hasonlóan, a vállalati portálok privát, Internet-alapú hálózatok, 

amelyekhez csak a szervezet tagjai férhetnek hozzá. A tűzfalak megakadályozzák a külső 

Internet-használók hozzáférését, és lehetővé teszik az információ biztonságos kezelését a 

szervezeten belül, Abraham (1998) úgy definiálja az intranetet, mint Internet-alapú 

infrastruktúrára épülő alkalmazáscsoportot, amelyet csak egy szervezet alkalmazottai 

használhatnak (Bernard 1996). A vállalati portálok azonban abban különböznek az intranettől, 

hogy elsődleges funkciójuk az, hogy átlátható tartalomjegyzéket adjanak olyan információról, 

amely máshol már elérhető, nem az a feladatuk, hogy magukban különálló 

információforrásként szolgáljanak (Plumtree, 1999). Ezúton a vállalati portálok nemcsak a 

háttérhálózathoz biztosítanak hozzáférést, hanem az információ tartalomhoz, 

szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz is, amelyek ráépülnek a hálózati infrastruktúrára és a 

vállalat információ forrásainak rengetegében helyezkednek el. 

Nemrégiben az ipari trendek elemzői a vállalati portálok fejlesztésének előretörését jósolták. 

Például a Gartner Group azt jósolja, hogy 2004 végéig a vállalati portál piac évi 40%-kal fog 
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bővülni. A nagyvállalatok több mint fele a vállalati portált fogja használni, mint elsőszámú 

módszert a vállalati erőforrások felfedezésére és szervezésére (Correia, 2002). Hasonlóképp a 

Morgan Stanly becslése szerint a portál eszközök és szolgáltatások piaca 12,7 milliárd dollárt 

fog érni 2004-re (Philips - Rathman, 2002). 

A portálokat körülvevő izgalom nagyrészt a Yahoo! azon sikerének köszönhető, amelyet a 

MyYahoo! személyre szabott portál szolgáltatás 1996-os bevezetésével ért el, amely lehetővé 

teszi a felhasználóknak, hogy testreszabják saját Web felületüket, hogy azokat az 

információkat szűrje ki ill. nyújtsa, amelyek relevánsak és értelemmel bírók a számukra 

(Plumtree, 1999). A vállalatok gyorsan észrevették e termék sikerét, annak alkalmazását és 

használatát a nagyközönség által, és elkezdték vizsgálni a vállalati információ megjelenítési 

módszerének fejlesztését, problémakörét. Általánosságban a vállalati portálok ugyanazt az 

utat járják be, mint a hírportálok, csak sokkal rövidebb idő alatt. Az első generációs portálok, 

amelyek információ referencia linkeket és egy keresőprogramot tartalmaznak, gyorsan – akár 

12 hónap alatt – összetettebb, interaktív átjárókká fejlődnek, olyan alkalmazásokkal, amelyek 

javítják az egyéni és csoporthatékonyságot (Eckerson, 1999a). 

A vállalati portáltervezés általános elemei közt megtalálhatók a vállalati osztályozás vagy 

információ kategóriák meghatározása, amely segíti az információ rendezését a könnyű keresés 

érdekében; egy kereső program, amely segítséget nyújt a pontosabb és specifikus információ 

kérésekor; és linkek külső és belső honlapokhoz és információforrásokhoz. A vállalati 

portálok eszközt biztosítanak a vállalatban található különféle számítógépes technológiák 

rendszerbe foglalásához, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy az 

elhelyezkedésétől függetlenül megtaláljanak egy információt. (Plumtree, 1999; Verity, 1999; 

Ouellette, 1999). A még fejlettebb portálok tulajdonságai között hozzáférést találunk olyan 

munkacsoport hatékonysági eszközökhöz, mint az e-mail, a naptár, munkafolyamat és 

projektmenedzsment szoftverek, költség-elszámolási és utazásfoglalási alkalmazások 

csakúgy, mint az olyan specializáltabb funkciók, mint a tranzakció-alapú információ 

feldolgozás, ahol a felhasználók elolvashatják, írhatják és frissíthetik a vállalati információt 

közvetlenül a portálfelületen (Eckerson, 1999a). 

Azáltal, hogy ilyen sajátosságokkal rendelkeznek, a vállalati portálok gazdag és komplex, a 

tudásanyag megalkotására, kicserélésére, visszatartására és újra felhasználására alkalmas, 

megosztott információs munkaterületeket biztosíthatnak a szervezetek számára. Fentiek 

részletezésére szolgál a vállalati portál információ-alapú modellje az alábbi ábrán. 
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Tartalmi terület: 
információ-elérést 
biztosít a vállalati 
adatokhoz és 
dokumentu- 
mokhoz 

  Kommunikációs 
      terület: 
         csatornát nyújt a  
           párbeszédek, és 
             megbeszélések  
                     számára a  
                        kollektív  
                        értelmezéshez 

       Koordinációs terület:  
munkafolyamatokat és rutint nyújt, 
       amely támogatja az 
        együttműködő munkát 

Portál: 
Megosztott 
információs 

munkaterület 

 

13. ábra: A vállalati portál mint megosztott információs munkaterület 

A diagram a portál megosztott információs munkaterületének három nagy alkotóelemét 

mutatja be: a tartalmi területet, amely megkönnyíti az információhoz jutást és az információ 

visszakeresést; a kommunikációs területet a kollektív értelmezés és egyforma jelentés 

biztosítására; és a koordinációs területet, amely támogatja az együttműködést a munkában. A 

megosztott információs munkaterület nagy előnyt jelenthet a szervezetek számára azzal, hogy 

segíti a szervezet résztvevőit az információ megszerzésében, disztribúciójában, megértésében, 

tárolásában és keresésében mindennapi munkájuk során. 

Mint információ tartalmi terület, a vállalati portálok fejlettebb információtárolással és 

előhívással segíthetik a szervezeteket. Köszönhetően platform-független természetüknek, a 

portálok segítségével a vállalatok széleskörű információforrásokhoz – például 

adatbázisokhoz, hagyatéki rendszerekhez, és a vállalaton belüli és külső web fájl szerverekhez 

– juthatnak hozzá. (Orenstein, 1999; Jones, 1999; Stackpole, 1999). Az ezekből a forrásokból 

szerzett információ nagyon sokféle lehet, a pusztán kvantitatív jellegű adatoktól, amelyeket a 

legtöbb adatbázis alkalmazási rendszerben találunk, egészen strukturálatlan információkig, 

amelyeket a szervezeti dokumentumok és eljárási szabályzatok tartalmaznak (Szabó, 2000). 

Továbbá a hozzáférés ezen különféle információ forrásokhoz kényelmes formában történik, 

mivel a portálok lehetővé teszik, hogy a felhasználók közvetlenül a számítógépükről 

keressenek és tallózzanak az információk halmazában. Ez elősegítheti az információ 

megszerzését és felhasználását az egész szervezeten belül, mivel az egyének általában 

könnyen hozzáférhető információkat használnak. (Allen, 1997). 
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A kommunikációs terület szempontjából, a vállalati portálok segítségével a felhasználók 

jobban megértik az információt, amit megszereznek. A portálok ezt úgy érik el, hogy az 

információ csatornák gazdag választékát kínálják, amelyeken a felhasználók párbeszédbe és 

tárgyalásokba bocsátkozhatnak másokkal a vállalaton belül, hogy egységes értelmezések 

szülessenek. Ebből új perspektívák és innovációk erednek, amelyet újrafelhasználás céljából a 

portál tudásanyag-bázisában lehet tárolni. Ez megkönnyíti az információ disztribúciójának és 

értelmezésének folyamatát, amelyek fontos elemek a vállalati tanulásban (Huber, 1996). Az 

információ disztribúciója az a folyamat, amelyben a különböző forrásokból származó 

információt megosztják az egyes felhasználók között és új összefüggéseket keresnek; ez 

szélesebb alapokon nyugvó szervezeti tanuláshoz vezethet. Az információ értelmezése az a 

folyamat, amelyben a különféle forrásokból származó információ megosztásán és 

megbeszélésén keresztül közös megértést érünk el; bizonyított, hogy gyorsabb a tanulás, 

amikor több különböző értelmezés születik és több szervezeti egység megérti a mások által 

nyújtott értelmezést.  

Koordinációs területként a vállalati portálok hozzásegítik a szervezeti résztvevőket az 

információfolyam menedzseléséhez a szervezeti egységek közötti együttműködés érdekében. 

Ehhez a szervezeti felhasználók olyan funkciókat igényelnek a portáltervezésben, amelyek 

segítik az információfolyam automatizálását és/vagy a tevékenységek koordinálását. Továbbá 

olyan jellemzőkre is szükség van, amelyek elősegítik mások odafigyelését és kooperációs 

hajlandóságát a szervezeten belül. A portálok például tartalmi hátteret nyújthatnak olyan 

feladatokhoz, amelyeket nem írnak le formális szabályok, amelyek az igazi 

munkafolyamatokat koordinálják és biztosítják a folyamatosságot, mint például az ütemezés, 

szervezés, tárgyalás, ad hoc döntések meghozása, a hibák kijavítása és az erőforrások 

összegyűjtése (Robinson, 1991; Kuuti, 1996; Gerson & Star, 1986). Mások felismerték az 

elektronikus technológia használatának előnyeit az együttműködő munkában. Például 

Finnholt & Sproull felhívja a figyelmet arra, hogy a munkahelyi virtuális csoportok képesek 

átlépni a szervezet határait földrajzi és munkaszempontból is, képesek megtalálni és 

összefogni az egyes alkalmazottak szaktudását fizikai elhelyezkedésüktől függetlenül, és 

eszközt biztosítanak arra, hogy a munkatársak megtalálják azokat, akik hasonló érdeklődési 

körrel rendelkeznek. (Finholt és Sproull, 1990). Hasonlóképp Malone et. al. (1989) dicsőítik 

az elektronikus technológiák előnyeit a szervezetekben, a saját e-mail alapú – Információ 

Lencse nevű – rendszerről szóló leírásukban, amely rendszer megkönnyíti a részben 

strukturált információ cseréjét egy szervezeten belül. (Malone et. al., 1989). Fejtegetésükben a 
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szerzők leírják a rendszer azon képességét, hogy megszűrje, szétválogassa és prioritások 

alapján sorbarendezze az üzeneteket, amelyeket neki címeztek, és találjon hasznos üzeneteket, 

amelyeket egyébként nem kaptak volna meg. Az eszköz képessége az üzenetek megszűrésére 

és disztribúciójára fejleszti az információ megosztását és koordinálását a vállalaton belül. 

3.1.3. A portálok fő jellemzői 

Mivel a portálok jól ismert technológiákat integrálnak magukba, mint pl. intelligens üzleti 

alkalmazások, dokumentumkezelés, irodaautomatizálás, groupware, adatraktár és Intranet, 

néhány ilyen termékekkel foglalkozó termékszállító pozícionálta magát, mint portál eladók. 

Ugyanakkor a kis cégek észrevették a portálok nagy piaci lehetőségét és új portáltermékeket 

jelentettek be. Ezen kívül, néhány nagy számítógép-vállalat technikai és/vagy kereskedelmi 

szövetséget jelentett be közös megoldások nyújtására és ügyfeleik speciális igényeinek 

kiszolgálására. Így egy konkrét portál kiválasztása nem könnyű a jelenleg a piacon lévő sok 

termék közül. 

Abból a célból, hogy segítse a felső vezetőket kiválasztani a megfelelő terméket vállalatuk 

részére, néhány piaci elemző tanulmányokat és jelentéseket publikált a portálok 

kulcsfontosságú követelményeire vonatkozó szabályokkal (Eckerson 1999c; White, 1999a). 

Néhány kereskedő, például Plumtree Software, Brio és Viador ezeket a jelentéseket 

felhasználták, hogy megmutassák, hogy termékeik megfelelnek a lényeges követelményeknek 

(Brio technology, 2000a, b; Eckerson, 1999b). 

Eckerson 15 szabálya – melyek megtalálhatók az alábbi táblázatban – összefoglalja azokat a 

fő tulajdonságokat, amikkel egy portálnak rendelkeznie kell. 

1. táblázat Egy portál fő jellemzői 

Jellemző Leírás 

Könnyen használható A felhasználók könnyen megtalálják a megfelelő információt minimális tanítással is, 
bárhol is legyen az információ tárolva. Üzleti információt megtalálni a portálon 
keresztül olyan egyszerű, mint egy böngészőprogramot használni. 

Intuitív osztályzás és 
keresés 

A portálnak tudnia kell indexálni és strukturálni az információt. Keresőprogramjának 
szűrnie kell az információt, támogatnia a Boole operátorokat és kulcsszavakat és a 
keresési eredményeket intuitív kategóriákban megjeleníteni. 

Együttműködő 
csoportok 
információmegosztás 

A portálnak lehetővé kell tennie, hogy a felhasználók egymás között megosszák és 
fogadjanak információt. 

Univerzális jelleg A portálnak széleskörű hozzáférést kell nyújtania minden információforráshoz. 

Kapcsolódási 
lehetőség 

Kapcsolódnia kell heterogén rendszerekhez, mint pl. e-mailek, adatbázisok, 
dokumentumkezelő rendszerek, web kiszolgálók, groupware, audio és video 
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információforrásokhoz  rendszerek. Kezelni kell különböző formátumú strukturált és strukturálatlan adatokat. 

Dinamikus hozzáférés 
információforrásokhoz 

A portálnak lehetővé kell tennie a üzleti információszerzés és a dokumentumkezelő 
rendszerek által kezelt információhoz és objektumokhoz való dinamikus hozzáférést. 
Mindig naprakész információt kell szolgáltatnia.  

Intelligens szétosztás A portálnak képesnek kell lennie, hogy automatikusan szétossza a jelentéseket és 
dokumentumokat a megfelelő jogokkal rendelkező felhasználók között. 

Integrált üzleti 
hírszerzési eszköz 

A felhasználó információ igényeinek kielégítésére a portálnak integrálnia kell 
keresési, jelentéskészítési és elemzési képességeket az üzleti információszerzés 
komponensében. 

Kiszolgáló-alapú 
architektúra 

A nagyszámú felhasználó, nagy mennyiségű információ, egyidejű szolgáltatások és 
munkamenetek támogatásának érdekében a portálnak kliens-szerver architektúrán kell 
alapulnia. 

Szétosztott 
szolgáltatások 

A teher kiegyensúlyozása céljából a portálnak meg kell osztania szolgáltatásait több 
számítógépre vagy kiszolgálóra. 

Rugalmas 
engedélyezés 

A portál rendszergazdái engedélyeket definiálnak a felhasználóknak és csoportoknak a 
szervezeten belül rugalmas felhasználói profilokon keresztül.  

Külső interfészek A portálnak kommunikálnia kell más alkalmazásokkal és rendszerekkel.  

Kapcsolódási interfész A portálnak programozható kapcsolódási felületet is kell nyújtania (API – 
Application-Programming Interface) azért, hogy más alkalmazásokból meghívható 
legyen. 

Biztonság Biztonsági célokból a portálnak támogatnia kell a titkosítást, felhasználói azonosítást, 
tűzfalakat stb., hogy óvja a rendelkezésre álló információt és megakadályozza az 
engedély nélküli hozzáférést. 

Könnyű telepítés és 
karbantartás 

A portálnak egyszerű és központosított módot kell biztosítania az összes rendelkezésre 
álló információ kezelésére és a portál működésének az ellenőrzésére. Egyszerű módon 
kell telepíteni, konfigurálni és karbantartani. 

Felhasználóra szabási 
lehetőségek 

A rendszergazdáknak képesnek kell lenniük személyre szabni a portált a vezetői 
elvárásoknak megfelelően. A portálok megjelenítését a felhasználóra kell bízni. 

 

Ezeken a jellemzőkön kívül, az alábbiak szintén szükségesek: 

– Tudja kezelni az információ életciklust, tartalmazzon tárolási hierarchia szinteket és 

törölje a szükségtelen információt vagy dokumentumokat; 

– Képes legyen megtalálni a szakértőket egy szervezetben, a konkrét feladat által 

megkövetelt tudásnak megfelelően; 

– Képes legyen kielégíteni minden felmerülő felhasználói információ igényét; 

– Tudjanak információt cserélni a felhasználók, az alkalmazottak, a beszállítók és a 

kiskereskedők egymás között, így biztosítva egy információ infrastruktúrát, amely 

megfelelő az elektronikus kereskedelem szempontjából.  
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3.1.4. Portál előnyei 

3.1.4.1 Strukturált hozzáférés az információkhoz 

A portál „belépési pontot nyújt bármiféle üzleti információhoz, függetlenül attól, hogy az hol 

helyezkedik el” (White, 1999a). Shilakes és Tylman részére (1998), a portál képessége, hogy 

használja mind a pull (információ közreadás) és push (információ megszerzés) 

technológiákat. Biztosítja, hogy „a megfelelő információ a megfelelő időben rendelkezésre áll 

vagy a megfelelő felhasználóhoz továbbítják”. A portálnak ez a képessége, és a könnyen 

használható felület jelenti fő előnyét: könnyű hozzáférést nyújt az alkalmazások, fájlok, és 

adatbázisokon keresztül terjesztett információkhoz. 

Fireston (1999b) azonban azt állítja, hogy az információkhoz való puszta hozzáférés 

önmagában nem előny. A szervezetlen információ hozzáférés információ túlterhelést okozhat. 

Firestone azt is hozzáteszi, hogy ahhoz, hogy igazán hasznos legyen, a szervezet 

erőforrásokhoz való hozzáférés a túlterhelés mellékhatása nélkül a portál egyéni megoldásán 

múlik.  

A portálok információi integrálásnak 3 része van: 

– Az adatbázisokkal és más, alkalmazás szintű eszközökkel sokan ígérik az integrációt, 

azonban ez leginkább csak a saját termékeikkel szokott sikerülni. Kérdés viszont, 

hogy kell-e egyáltalán integrálódni a többi alkalmazással? Amennyire sokféle van 

belőlük, a válasz könnyen lehet „nem”. Kielégítő az egymás mellett működés és 

együttműködés. Viszont kötelező, hogy együttműködjenek. Ez tipizált kapcsolódási 

felületekkel is elérhető. 

– A felhasználói alkalmazásokkal (pl. irodai programcsomagok) csak kevesen akarják 

integrálni a portált. Olyan nehézségek merülnek fel, hogy pl. egy böngészőben 

megnyitott Word dokumentum változtatásai elvesznek egy „vissza” gomb hatására. Ez 

lehet gond. De inkább csak megszokás kérdése. 

– A portálok elemei egymás között szükségszerű az integráltság. Ha megtörténik, 

felismerjük, mert olyan egyszerű lesz kezelni a portált, mint autót vezetni anélkül, 

hogy bármit is tudnánk a belsőégésű motorok működéséről. Ha a naptárban kijelölünk 

egy időpontot vagy egy időtartamot, az azonnal aktualizálja pl. a folyamatokat 

bemutató modulban. Csak azokat a folyamatokat jeleníti meg, amelyek érdekesek a 
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kijelölt időszakban. Persze ugyanakkor a vevők között csak az épp aktuális 

folyamatok vevőit fogjuk látni, az alkalmazottak közül pedig csak azok felelőseit. 

A portálok integrálásával kapcsolatban kijelenthetjük, hogy a mindegyik „dobozos” terméknél 

alapvető probléma. A gyártók csak nagy nehézségek árán tudják a vállalatnál már működő 

alkalmazásokat integrálni. A leggyakoribb megoldás a komplex portál telepítése, azaz minden 

egyes modulja ugyan attól a szállítótól rendelik meg. 

3.1.4.2 A információ közös és személyre szabott megjelenítése 

White véleménye szerint minden portál felhasználó, beleéretve a külső felhasználókat is, mint 

például a kereskedelmi partnerek és ügyfelek, ugyanolyan rálátással bírnak az üzleti 

információra, ami a szervezet üzleti működésének közös megértését adja (White, 1999a). 

White gondolatával összhangban Shilakes és Tylman (1998) úgy tekintik, hogy az információ 

hozzáférés mindenki számára (alkalmazottak, ügyfelek, és beszállítók) kritikus eleme a 

portálok sikerének. 

Ez a közös nézőpont adja az új alkalmazottak oktatásának pozitív eredményét, és a helyileg 

szétszórt alkalmazottak integrálását. Egy másik pozitív hatása az információ megosztásnak, 

hogy a dolgozók közötti információcsere, bárhol is dolgoznak, tudatosabb és függetlenebb 

döntéshozatalt eredményez (Firestone, 1999b). Bár azzal egyetért, hogy a szerevezet 

információra való közös rálátás előny lehet, amit a portál nyújt, Firestone (1999b) ennek a 

közös rálátásnak előnyeit logikusnak tartja, de homályosan megfogalmazottnak. 

A portál közös képet ad a vállalati információról, de ugyanakkor egy tökéletesen adaptálható 

felületet is nyújt felhasználói információ igényeihez. White (1999a) szerint a portál felületén 

keresztül megtekintett információt személyre szabják a felhasználó munkaköre szerint a 

szervezetben, így megtakarítva a felhasználók idejét és biztonságot nyújtva, hiszen csak 

azokhoz az információkhoz férnek hozzá, amelyekre jogosult. 

Fontos még foglalkozni a „Mit szokott látni, csinálni a felhasználó?” kérdéssel. A mesterséges 

intelligencia megtanulja a felhasználó szokásait, és azokat a dolgokat teszi ki, amit kell. 

Emellett javasolhat olyan dolgokat, amik vélhetően érdeklik a felhasználót, elsősorban olyan 

új dolgokat, amikről a felhasználó még nem tud. A megjelenítő felület figyeljen 

összefüggéseket a felhasználó munkájában. Az összefüggéseket a rendszer abból tudja 

megtanulni, hogy ha a felhasználó látja a képernyőn az adott információkat, ennek hatására 

mindig ugyanazt a linket nézi meg, akkor idővel a rendszernek a link mögött lévő adatot kell 

megjelenítenie a felhasználó számára. Az is szükséges egy ilyen rendszer esetén, hogy 
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szabályokat tudjunk regisztrálni (létrehozni), melyek értelmezik az összefüggéseket, 

amelyeket meg kell oldani, hogy tudjuk az egyes készletnagyságokat (szinteket) értelmezni. 

Pl. mekkora mennyiségű számlapénz szükséges elengedhetetlenül a biztonságos 

működéséhez, de mekkora összeg felett nem indokolt szabadpénzeszközt tartani, mert 

kamatbevételtől esik el a tulajdonos. 

3.1.4.3 A befektetői döntéshozatal támogatásának lehetőségei 

Egy befektetői portálnál fontos, hogy a rendszernek „megfelelő” tudása legyen a portált 

használókról. Figyelnie kell az egyes felhasználók viselkedését és ezekből valamilyen logika 

alapján tárolni kell bizonyos információkat. A rendszer képes lehet a tanulás helyett illetve 

mellett a felhasználó által beállított paraméter alapján is működni. Ez megkönnyíti a rendszer 

inicializálását és segíti a gyakorlott felhasználókat.  

A döntéshozatal egyéni sajátosságaihoz egyéni alkalmazkodás is szükséges. Ennek 

támogatását: 

– a felhasználó beállítási lehetőségei, és a  

– a rendszer automatikus illeszkedése adja. 

A befektetői döntéstámogató diagnózismodul következtetéseket von le a felhasználó portálon 

végzett tevékenységéből. Ennek menete: 

o diagnózist végez a viselkedésről, és a  

o rendszert „ráállítja” a felhasználóra. 

A befektetői döntést a diagnózis alapú rendszer személyhez illeszti. A tanulási folyamat rááll 

a felhasználó „működésére”. Figyelembe kell vennünk, hogy az emberek nem egyformák, és a 

felhasználó „magára tudja szabni” a rendszert. 

A rendszer illeszkedik hozzá, ami nem csak kényelmi előny, hanem azért is fontos, mert a 

felhasználók jelentős része –döntéshozatalát vagy informatikai kultúráját illetően – nem tudja 

azt, hogy neki mi lenne a jó. 

3.1.4.4 A portálok alkalmazásának nyeresége 

A portálba történő befektetés nagy hozama azon az érven alapul, hogy az előre gyártott 

portálalkalmazások fenntartása könnyebb, gyorsabban telepíthetők, és olcsóbbak, mint a 

személyre szabott rendszerek (Firestone, 1999b). Firestone ugyanakkor azt állítja, hogy ezt az 

érvet némi kritikával kell fogadjuk, mert az előre gyártott alkalmazások adaptációja nem 
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kizárólagosan a portálokra jellemző. A tartalomkezelés, tudáskezelés és ERP-rendszerek pl. 

előre gyártott megoldásokat biztosítanak, így nem feltétlenül részei egy portál 

architektúrának. 

A Plumtree Software (2000, 2003) reklámanyagában igazolja a magas hozam azáltal, hogy a 

portál használata a munkában növeli a dolgozók termelékenységét, hatékonyságát, és 

stratégiai kohézióját. 

Ezzel szemben Firestone (1999b) még egyszer megemlíti az empirikus tanulmányok hiányát, 

amelyek igazolhatnák a portálhasználatából származó termelékenységi és pénzügyi előnyöket. 

A napi információkeresésen megtakarított idő megfigyelhető és ellenőrizhető. Az 

időmegtakarítás azonban nem fordítható le egyértelműen konkrét pénzügyi előnnyé, mivel 

nehéz megmondani, hogy a felszabadult időt produktív célra használták-e fel. 

3.1.4.5 Versenyelőny 

Shilakes és Tylman (1998) úgy tekintik, hogy a portál versenyelőnnyel ruházza fel a 

vállalatokat, mivel képes olyan értékes és stratégiai információkat nyújtani, amelyek hosszú 

ideje megbújnak a vállalati rendszerekben. Ennek az integrált információ rendszernek a 

segítségével a vállalatok termelékenyebbek és versenyképesebbek lehetnek. Jobb 

teljesítményelemzést, piaci szegmentálódási tanulmányokat, előrejelzéseket stb. készíthetnek. 

Ezt az érvelést azonban Firestone túl absztraktnak tartja, mivel már a portálok előtt is voltak 

más alkalmazások, pl. adatraktárak (data warehouses) ERP-k, tartalomkezelés, és üzleti 

hírszerzési eszközök, amelyek szintén „kinyitják” a stratégiai információkat. Firestone úgy 

fejezi be, hogy ahhoz, hogy a portálok telepítésének kulcsfontosságú haszna a versenyelőny 

legyen, részletesebb elemzést kellene végezni a portálok és más IT alternatívák 

összehasonlításáról előny/költség szemszögből (Firestone, 1999b) 

A versenyelőnyt támogató technológia itt, lényegében a szervezet üzleti tapasztalata egy 

részének kódolása gépi úton, elérhető formában. Ezek a szakértői, vagy tudásalapú modulok 

(rendszerek) arra használhatók, hogy rögzítsék a kiemelkedő dolgozók szakértelmét és ezt a 

cégen belül mások számára is hozzáférhető és megosztható formába öntsék. Pl. az USA egyik 

nagy könyvvizsgáló cége olyan szakértői rendszert fejlesztett ki, ami az adótörvények 

legutóbbi változásaival kapcsolatos tanácsokat ad a könyvelőknek. Egy másik esetben az 

American Express arra használ szakértői rendszert, hogy az ügyfelek hitelkártya-terheléseit 

hitelesítse, mert ezt gyorsan kell megtenni, és a legjobb terheléshitelesítő modelleket 

használva a rossz terhelések aránya csökkenthető. 
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Az ilyen rendszerek sajátosan a cégre jellemző szűk területre korlátozott tudásbázisból, a 

bázis manipulálásához szükséges interface-ből és egy olyan interface alrendszerből állnak, 

ami lehetővé teszi adatok bevitelét a rendszerbe és a rendszer operátorával való párbeszédet. 

A tudás alapú rendszer is úgy alakítható ki, hogy megfigyelünk egy szakértőt, amint egy 

bizonyos feladatot elvégez, és azon tevékenységeket, melyek a feladatot jelképezik (célok, 

információ, érvelés és következtetések) a rendszerben többféle formalizmus egyikével 

reprezentáljuk, mint pl. következtetési szabályok (ha A és B igaz, akkor legyen C) vagy 

szemantikai hálózatok. Ezt a folyamatot tudásgyűjtésnek nevezzük. Ez után kiépíthető a 

rendszer prototípusa, és a munka során felmerülő valódi problémákat megvizsgálhatjuk 

igazolás és érvelés céljából. Ha helytelen érvelést veszünk észre, a tudásbázis módosítható, 

hogy a javított szabályokat vagy új adatot is beágyazhassuk a rendszerbe. Ez az iteratív 

tervezési, konstrukciós és értékelési folyamat addig ismétlődik, amíg olyan robosztus 

rendszert nem kapunk, amely legalább olyan jól teljesít, mint a szakértő. 

Ilyen rendszerek a gyakorlatban számos ok miatt nehezen építhetők ki. Ilyen okok: a valós 

világ tudása általában több területről származik; nehezen határozható meg az az alaptudás 

mennyiség, amit a tudásbázisnak explicit módon reprezentálnia kell; elképzelhető, hogy a 

szükséges tudás nem konvergál (egyfolytában nő). 

A tudásalapú rendszereknek megvan az a képességük, hogy lényegesen megváltoztassák a 

munkát és a munka emberek és gépek közti felosztását. Pl. a BPR elemzés részeként 

szakértelemrészek ismerhetők fel, melyeket ha megfelelően kódolnak és osztanak meg, a cég 

alacsonyabb képzettségű képviselői szolgálhatják ki az ügyfeleket. Vagy (szakértői 

szolgáltató személyzettől gyűjtött) diagnózis-adatokat és helyreállítási utasításokat 

összeállítva és a cég hálózatán hozzáférhetővé téve a földrajzilag elszórt helyek 

felszerelésének karbantartása megoldható helyi karbantartó-személyzet nélkül. 

3.2. Portáltervezés új keretei  

A portálok megosztott információ munkaterület lehetőségeinek kihasználásához 

tervezésüknél új hozzáállás szükséges. Általában a vállalatok azért kezdenek portál és intranet 

fejlesztésekbe, hogy csökkentsék az információ megjelenítésének költségeit és elősegítsék a 

vállalati információ áramlását (Rice, 1996; Thyfault, 1996). A portáltervezés lehet ennél 

komplexebb, átfogóbb feladat a vállalat életében. Elképzelhető, hogy olyan funkciókat nyújt, 
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amelyek segítségével emberek kis és nagy csoportjai hatékonyabban tudnak dolgozni és 

együttműködni (Small, 1999). 

A portálok ilyen irányú fejlődésének érdekében egy új szemléletre lehet szükség a portál 

tervezésénél. Az új szemlélet az információ tartalmon és információ technológiai helyett a 

szervezet információ szükségletére és felhasználásának módjára összpontosít. Ennek 

érdekében a tervezésben nagy figyelmet kell fordítani az emberekre. 

Az emberek fontosságának hangsúlyozásával a portálokat könnyebben szemlélhetjük, mint 

információkereső rendszereket, olyan rendszerek helyett, amelyek egyszerűen támogatják az 

információ előhívását. Mint Marchionini megjegyzi tanulmányában, az elektronikus 

környezetben történő információkeresésről, 

az információkeresést előnyben részesítjük az információ előhívással (retrieval) szemben, mert ember-
központubb  és nyitottabb. Az előhívás azt feltételezi, hogy annak tárgyát valamikor ismertük; 
legtöbbször azok az emberek, akik ismerték, szervezték meg, hogy később maguk vagy mások is 
megismerjék. A keresés szó jelentésében benne van, hogy tudást szerzünk meg; és probléma-
orientáltabb, mivel a megoldást vagy megtaláljuk, vagy nem. (Marchionini, 1995). 

A portálok ilyen értelmezése azt hangsúlyozza, hogy a tervezőknek meg kell érteniük azokat a 

kiváltó problémákat, amelyek megoldására a felhasználók portálokat használnak. Ennek 

megértése fejlesztheti a portáltervezést és megkönnyítheti az információhoz jutást. A tervezők 

a továbbiakban nem feltételezhetik, hogy az alkalmazottak a portál használatakor tudják, 

milyen információra van szükségük és közvetlenül rá is tudnak keresni. A fejlesztőknek fel 

kell ismerniük, hogy a felhasználók legtöbbször nem azért használnak egy portált, hogy 

bizonyos választ találjanak, hanem azért, hogy megértsék környezetüket, új ötleteket kapjanak 

és megoldják problémáikat. 

Bár nem szorosan a portálokhoz kapcsolódik, Taylor az információ rendszerfejlesztés 

hozzáadott-érték modelljében ajánl egy keretet, amely elősegíti ezt az orientációt (Taylor, 

1986). Taylor szerint a jelenlegi tervezési megközelítés fejleszthető egy olyan 

megközelítéssel, amely a felhasználóra helyezi a hangsúlyt, és megpróbálja megérteni, hogy 

milyen kritériumok alapján talál értékesnek egy információt. Kijelenti, hogy a felhasználók és 

környezetük kritikus és szükséges elemei a rendszerek megértésének és fejlesztésének, és a 

fejlesztőknek le kell tudni írniuk a felhasználói környezetet, és a leírásokat a rendszertervezés 

számára hasznos paraméterekké kell fordítaniuk. Azaz 

meg kell vizsgálni a felhasználót és az információ felhasználását, és a helyzetet, amelyben a 
felhasználók eldöntik, hogy mikor melyik információ hasznos a számukra. Ezek a döntések 
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nemcsak magán az információn alapulnak, hanem azon helyzet elemein is, amelyben a felhasználó 
él és dolgozik. (Taylor, 1986, 218. oldal). 

Taylor szerint az információrendszerek tervezésének fontos inputja az információ-

felhasználás környezetének (information use environment, IUE) vizsgálata. Taylor 

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a problémákat abban a problématérben kell 

értelmezni, ahol felvetődtek. Azt javasolja, hogy hangoljuk össze a jelenlegi rendszertervezési 

megközelítéseket a felhasználók és környezetük felől érkező kritériumokkal. Ekkor olyan 

rendszereket lehetne fejleszteni, amelyek tágabb problématérben tudnának megoldási 

javaslatokat tenni. Taylor az információ felhasználás környezetének négy komponensét 

különíti el: (1) tipikus helyzetek, amelyek nemcsak a környezet fizikai tulajdonságait 

tartalmazzák, hanem az információ iránti szükségletet és ennek hatását a szervezet 

alkalmazottjának információs „viselkedésére”, (2) emberek csoportjai, akik ezekben a 

helyzetekben találhatók, (3) problémák, amelyekkel általában szembenéznek, (4) probléma 

megoldások vagy módok, amelyeket ezek az emberek előnyben részesítenek, és amelyekhez 

információt használnak (Taylor, 1991). 

Hozzáadott érték modelljében Taylor több lépést különít el az IUE analizálásán alapuló 

információ rendszer tervezésére és működtetésére. Az első lépés az IUE vizsgálata és a leírás 

lefordítása “az információ nyelvére”. Ennek a fordításnak tudnia kell támogatnia a 

felhasználók elvárásait a jelenlegi és jövőbeni feladatok elvégzésében és az adott 

környezetben felmerülő problémák megoldásában. Mégpedig úgy, hogy a felmerülő 

problémák struktúrája és megjelenítési formája nem minden esetben ismert előre. A második 

lépés felhasználja az IUE vizsgálatának eredményét a hozzáadott érték folyamatok 

megalkotásában. Amikor működik, a rendszer termékei és szolgáltatásai outputokat 

eredményeznek. Ez az, amit a felhasználók „látnak”. Továbbá ezek azok, amivel a 

felhasználók dolgoznak, hogy megoldják a problémákat. Az utolsó lépés a hozzáadott érték 

folyamatok értékének vizsgálata annak alapján, hogy a rendszer eredményei mennyiben 

segítik a felhasználókat problémáik megoldásában. Ez a tárgyalási terület analizálásával 

történik, amelyben a kimeneteket megpróbálják azon problémákhoz rendelni, amelyekkel a 

felhasználó találkozik az információ felhasználás környezetében. 

Davenport az információ környezet és az emberek munkahelyzetekben történő információ 

felhasználása megértésének szükségességét hangsúlyozza (Davenport, 1997). Ebben 

Davenport kritizálja a tradicionális információmenedzsment próbálkozásokat, mint azok, 

amelyek túlhangsúlyozzák a technológia használatát, vagy azt javasolják, hogy azt a 
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munkához és tőkéhez hasonló erőforrásként kell kezelni a szervezeten belül (Horton, 1979). 

Munkájában Davenport kijelenti, hogy az információmenedzsment tradicionális 

megközelítései nem alkalmazhatók a mai információgazdag világban (Davenport, 1997). 

Helyette egy új, holisztikus megközelítést javasol, amit információ ökológiának hív, s amely 

arra fekteti a hangsúlyt, hogy az emberek hogyan alkotják, osztják szét, értik meg és 

használják az információt. 

Davenport munkája releváns ezen tanulmány felhívásához annak érdekében, hogy megértsük 

a felhasználók működését információ környezetükben és az emberekre és információs 

viselkedésükre irányuló fókusz szükségességét. Azt javasolja, hogy az 

információszolgáltatókat ne csak az információ előállítása és disztribúciója érdekelje, hanem 

az is, hogy a felhasználók mit tesznek, amikor megkapják az információt. Az 

információszolgáltatók csak akkor tudják megkönnyíteni annak használatát, ha tudják, hogy a 

felhasználók hogyan keresik, osztják meg, strukturálják és értik meg az információt. 

Ahhoz, hogy a szervezetek könnyebben megszerezzék és felhasználják az információt, 

Davenport az információmenedzsment ökológiai modelljét ajánlja. Ebben a modellben az 

ökológiai menedzsment megközelítés alapját az információ környezet képezi, és a modell 

felöleli az információs ökológia hat kritikus elemét: stratégia, politika, viselkedés/kultúra, 

stáb, eljárások és építészet. 

A Taylor és Davenport munkái mögötti gondolatok is a portál tervezés új megközelítésének 

szükségességét támasztják alá, amennyiben e rendszerek célja a szervezeti információ 

megszerzésének és felhasználásának megkönnyítése és erősítése. Taylor és Davenport is azt 

emelik ki, hogy kisebb hangsúlyt kell fektetni az információ technológiára és a tartalmi 

elemekre és többet az emberek és az információ kapcsolatával munkájuk során. Taylor és 

Davenport ötletei elvi alapul szolgálhatnak egy új Viselkedési/ökológiai keret számára a 

portálok tervezésére és értékelésére. 
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 Információs ökológia 

Hozzáadott-érték eljárások 

Probléma 
helyzetek 

Információs 
viselkedések

 

14. ábra A portáltervezés viselkedési/ökológiai megközelítése 

A fenti ábrán a Viselkedési/ökológiai modell működését mutatja be, amelyben három 

egymásba ágyazott réteg van: a szervezeti információ ökológiája, a felhasználók információs 

viselkedése és a portálon belüli hozzáadott érték eljárások.  

Az információs ökológia a szervezet belső információ környezetére vonatkozik. Ahogy 

Davenport leírta, a belső információ környezet több egymástól függő társadalmi és kulturális 

alrendszert foglal magába, amelyek hatással vannak az információ megalkotására, folyamára 

és felhasználására.  

A portálok szervezethez való kapcsolódásában igen fontos a portálon megjelenő adatok 

hitelessége és frissessége. Érthető követelmény, hogy a portálon mindig a legfrissebb 

változatot akarjuk látni mindenből. Mindig a legfrissebbet akarom látni, de nem mindent, ami 

friss! Ehhez működnie kell az időalapú és az eseményalapú frissítésnek is: 

– Az időalapú frissítésekkel nincs gond. A portál valamilyen időegységenként lecseréli a 

megjelenített dolgokat. Így viszont a felhasználónak a portálon kell ellenőriznie, hogy 

változott-e valami. 

– Az eseményalapú frissítéseket általában visszavezetik időalapúra, vagyis a portál 

valamilyen frekvenciával ellenőriz, és akkor frissít, ha valami változott. Így viszont túl 

gyakran hívja fel a figyelmünket változásokra. 

– Bizonyos esetekben az események frekvenciája önmagában is jelentőséggel bír (pl. 

trendek). Ezek követését jelenleg egy portálgyártó sem kínálja. 

– Az igazi megoldás, ha a portál csak akkor hívja fel a figyelmem egy változásra, ha 

annak valamilyen következményei vannak. Ezt a mesterséges intelligencia 
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alkalmazásával tudjuk megoldani. A frissítést kezelő eszköz ebben az esetben egy 

tudásbázis lesz, aminek a végeit adatbázisokra kapcsoljuk. On-line kapcsolat esetén a 

tudásbázis az adatok változásának megfelelően folyamatosan változik. A felhasználó 

viszont csak akkor kap figyelmeztetést, ha a tudásbázis kimenete megváltozik, azaz, 

ha tenni kell valamit. Ezt nevezhetjük intelligens frissítésnek. 

A dokumentumok eljuttatása a dokumentumot létrehozó szempontjából is kritikus. A keresés 

arról szól, hogy miként találjam meg azt, amire kíváncsi vagyok. A szerzőnek viszont 

ugyanilyen fontos, hogy ahhoz juttassa el a dokumentumot, akinek szüksége van rá. Ezen az 

oldalon rendkívül fontos megoldani a dokumentumok verzió- és variációkövetését. A kettő 

teljesen különböző, lehet pl. egy dokumentum 2.1-es verziójának (tartalom frissességére utal) 

magyar és angol nyelvű változata (variációja). Emellett érdemes követni a kiadás (módosítás), 

valamint az érvényesség dátumát is. A dátumok követése részben vagy egészében 

helyettesítheti a verziókövetést is. Ezeket a jellemzőket együttesen kezelve könnyű 

megoldani, hogy pl. egy termékleírást a fejlesztési és/vagy tesztelési szakaszban bizalmasan 

kezeljünk, a gyártás megkezdésétől kezdődően viszont tegyük nyilvánossá. Hasonló lehet a 

helyzet pl. az ISO dokumentáció különböző szintjeivel: a kézikönyv nyilvános, míg az 

utasítások és eljárások csak a felhasználási helyen kell, hogy rendelkezésre álljanak. Akkor 

működik jól a dolog, ha a változtatásokat viszont egy helyen, és csak egyszer kell 

megcsinálni. A portálok esetében ilyenkor az is elképzelhető, hogy egyes felhasználók 

figyelmét fel kell hívni a változásokra. A dokumentációk kezelését tehát össze kell kapcsolni 

a jogosultságokkal és a személyre szabással is. 

Nemcsak a frissesség, de a megjelenítő felület használatának kialakításakor is a felhasználó 

igényeit kell alapul venni (Szabó, 2000). A megjelenítő rendszer első használatkor egy – a 

rendszerszervezők által kialakított – felületet lát. Attól függően, hogy a vállalat mely területén 

dolgozik (pénzügyes, logisztikus) a rendszer egy alapfelületet ad fel, mely későbbi 

felhasználások során fog „idomulni” a felhasználóra. A felhasználó minél több ismerettel 

rendelkezik a rendszerről, annál pontosabban tudja majd megfogalmazni az igényeit róla. 

Mivel a rendszer alkalmas a tanulásra (a felhasználó munkájából) a rendszer idővel idomul a 

felhasználó igényeire. De ez feltételezi, hogy megfelelő számú esemény regisztrálásával 

rendelkezzen a rendszer. Megjelenítő képesség a rendszer egyik kulcs problémája: 

- Mennyi adatot képes az ember szeme befogadni.  

- Hogyan kell strukturálni? 
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- Mennyire legyenek részletesek az adatok? 

Az információ viselkedés az egyének és csoportok azon gyakorlatára vonatkozik, ahogy 

információt megszerzik és felhasználják a feladataik megoldása érdekében. Alapvetően három 

lépés kell ahhoz, hogy megértsük az információ viselkedést.  

1. Az első lépés annak megértése, hogy az információ szükségletek és információkereső 

preferenciák alapján kik a felhasználói csoportok. Ezen belül nemcsak azt kell 

megérteni, hogy milyen tartalomtípusú információhoz férnek hozzá és használnak, 

hanem azt is, hogy a felhasználók hogyan osztják meg és kommunikálják az 

információt másoknak a szervezeten belül. Az információk keresésénél mely és 

milyen kombinációban használnak kulcsszavakat. 

2. A második lépés annak megismerése, hogy általában milyen struktúrájú munkával 

kapcsolatos problémahelyzetekkel találkoznak a felhasználók. MacMullin és Taylor 

tizenegy problémadimenziót határoz meg, amelyek definiálják a problématér egyes 

problémáinak információ sajátosságait (MacMullin & Taylor, 1984). Ezekben a 

dimenziókban olyan kategóriák találhatók, mint például külső megjelenés/felfedezés, 

strukturált/strukturálatlan, specifikus/homályos célok. Azaz keresésnél a kulcsszavak 

együttes használata milyen további információt hordoz. 

3. A harmadik lépés annak megértése, hogy a felhasználók hogyan keresik és milyen 

preferenciákat alkalmaznak az információ feldolgozás során. MacMullin és Taylor egy 

listát ajánl az általánosított információjellemzőkről, amelyek alapján az információt 

megértjük és értékeljük (MacMullin & Taylor, 1984). Ezek a jellemzők túlmutatnak 

az információ tárgyán (Miről szól az üzenet?) a szituációs vonatkozásig (Hogyan tud 

nekem ez a hír segíteni a munkahelyemen?). Taylor bemutat továbbá nyolc általános 

információfelhasználást is (Taylor, 1986). 

A portál által nyújtott hozzáadott érték folyamatok olyan funkciók vagy tulajdonságok a 

portál tervezésen belül, amelyek jelzik, megerősítik és kiterjesztik az információ értékét a 

szervezetre és felhasználóira. Ezt három szinten lehet elérni. 

A felhasználói megközelítésben a portálokat úgy kell tervezni, hogy közvetlenül támogassák a 

felhasználók információ viselkedését a feladataik megoldása folyamán. Ennek érdekében a 

rendszertervezőknek meg kell érteniük azokat a tipikus problématerületeket, amelyekkel a 

felhasználók találkoznak, és biztosítaniuk kell az ehhez szükséges információkat. A 

portálfejlesztőknek meg kell tanulniuk, hogy milyen információforrásokat kívánnak a 
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felhasználók, és hogyan szeretnék az információt megjeleníteni. Ezáltal a fejlesztők olyan 

portálterveket készíthetnek, amelyek kielégítik a szervezeti résztvevők információ 

szükségleteit. 

A szervezeti szinten a portálokat úgy kell tervezni, hogy megfeleljenek vagy javítsák a 

szervezet információs ökológiáját. Ennek érdekében a fejlesztőknek ismerniük kell azon 

szituációkat, amelyekben a portálokat használják. Nemcsak azokat a fizikai jellemzőket kell 

megérteni, amelyek gátolják az információhoz jutást és felhasználást, de a politikai tényezőket 

is, amelyek meggátolják az információ szabad áramlását a különböző szervezeti egységek 

között és a szervezet kultúráját, amely korlátozza, hogy a szervezeten belül milyen mértékben 

osztják meg és értékelik az információt. A tervezőknek meg kell érteniük ezeket a tényezőket, 

és olyan portálokat kell fejleszteniük, amelyek megoldják ezeket a problémákat. Ezúton a 

portálok elősegíthetik a szervezeti kommunikációt a különböző részlegek között és 

bátoríthatják az együttműködést a szervezeten belül szétszóródott csoportok között. 

A felületszinten a portálokat úgy kell tervezni, hogy egyesítsék azon funkciókat és 

tulajdonságokat, amelyek elősegítik az információ felhasználását. Nagy hangsúlyt kell 

fektetni az információ tartalom szervezésére és megjelenítésére, mely megkönnyíti az ilyen 

rendszerek használatát. 

A hozzáadott érték folyamatok egyesítése ezen a három szinten az intranet tervezésben 

segítséget nyújthat, hogy könnyebb legyen a portálok használata, mint egységes megosztott 

információ munkaterület. Itt a felhasználók gond nélkül mozoghatnak a tartalom elérése, a 

kommunikáció és a csoportmunka területén. Például az alkalmazottak információ viselkedését 

tekintve a portálok információ tartalmi helyekként funkcionálhatnak, amelyek releváns 

információkat nyújtanak oly módon, ahogy a szervezeti résztvevők szeretik, és hasznosnak 

találják. Az információalkotás, áramlás és felhasználás megkönnyítésével a cég információs 

ökológiáján belül a portálok koordinációs és kommunikációs területként funkcionálhatnak, 

amelyek támogatják az ötletek és a know-how cseréjét. Olyan funkciók és tulajdonságok 

egyesítése révén, amelyek növelik az információ potenciális használhatóságát, a portálok 

előmozdíthatják a felhasználók elkötelezettségét az ilyen rendszerek irányába. 

2. táblázat A viselkedési/ökológiai keretek általános tervezési scenario-ja 

Viselkedési/ökológiai komponens   Általános tervezési scenario 

Információs ökológia:  

Fizikai jellemzők Ha a felhasználók fizikailag távol vannak az információtól, forrásaiktól, 
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amelyre szükségük van munkavégzésük során, portál elérhetőséget kell nekik 
biztosítanunk ezekhez az erőforrásokhoz. 

Információ kultúra Ha a felhasználók nem értékelik helyesen az információt: vonzó módon kell 
tálalni a intranet oldalon. 

Információ politika Ha gyakran használnak hirdetőtáblát: olyan tulajdonságokat kell egyesíteni a 
portálon belül, amelyek megkönnyítik a megvitatást és a kommunikációt, mint 
például on-line vélemény fórumok, anoním chat lehetőségek; el kell távolítani 
a portálról a szervezeti propagandát, amely miatt az alkalmazottak nem bíznak 
a rendszerben. 

Információ stáb Ha a túl sok információ, illetve az információ struktúrálatlansága a probléma: 
információ tartalom szakértőket kell alkalmazni, hogy megszűrjék, tömörítsék, 
elrendezzék és indexálják a portálon található információt. 

Információ viselkedés:  

Probléma területek Ha a felhasználók információ problémái jól strukturáltak, egyszerűek, ismertek 
és határozott céljaik vannak, akkor linkeket kell biztosítani olyan lépésekhez 
vagy eljárásokhoz, amelyek végigvezetik a felhasználókat az információ 
kéréseiken. Ha a problémák rosszul strukturáltak, komplexek és homályos 
céljaik vannak, akkor a portálon belül kell linkeket nyújtani sokféle rálátáshoz 
és információ összefoglaláshoz, amelyek segíthetik a felhasználókat, hogy 
lefordítsák és megértsék az információt, amely problémájuk megoldásához 
szükséges. Ha a problémák az információ megtalálással kapcsolatosak, akkor 
kereső eszközöket kell nyújtani a portálon belül, hogy a felhasználók 
megtalálják az információt, amelyre szükségük van. 

Információs tulajdonságok Alkalmazkodni kell a felhasználók elvárásaihoz az információk 
megjelenésénél, hogy az segítsen problémáik megoldásában (pl. ha a 
felhasználók a kvantitatív/szöveges, múltbeli/előrejelzések, 
tárgyilagos/kommentálós információt preferálják, akkor azt olyan módon kell 
megjeleníteni a portálon számukra). 

Információs felhasználások Ha a felhasználóknak a probléma megértés céljából kell az információ: olyan 
linkeket kell nyújtani, amelyek elegendő háttér információhoz és kapcsolódó 
leírásokhoz vezetnek. Ha a felhasználóknak eszközként kell az információ: 
referenciákat kell nyújtani meghatározott utasításokhoz arról, hogy mit vagy 
hogyan kell csinálni. Ha a felhasználóknak konkrét célból kell az információ: 
akkor pontos, releváns adatokhoz vezető linkeket kell nyújtani. 

 

A fenti táblázat lehetséges fejlesztési scenariokat mutat be arról, hogy a több felhasználó 

információ viselkedésének és az információs ökológiának alkotóelemei miként használhatók 

fel a hozzáadott érték folyamatok tervezésére, a portál tervezése a megosztott információ 

munkaterületek kialakítása érdekében. Ezek a példák a Viselkedési/ökológiai keretekkel 

végzett másoddiplomás hallgatókból álló projektcsoportok két éves tapasztalatain alapulnak, 

akik ezt a megközelítést használták a helyi vállalatoknak intranetek és portálok tervezésekor. 

A táblázat leírja a projekt csoportok által a keretek alkalmazásakor leggyakrabban tapasztalt 

helyzeteket. A Viselkedési/ökológiai keret, mint olyan, segítheti a portálok tervezését, mint 

mobilizáló információ technológiai infrastruktúra, amin fejleszteni és előmozdítani lehet az 

információ hozzáférhetőségét és használatát. Az információs ökológiára és a szervezeti 

résztvevők információ viselkedésére figyelve a tervezők könnyebben tudnak olyan portált 
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tervezni, melyek segítik a szervezeti résztvevőket, hogy hozzáférjenek a kívánt 

információtartalomhoz. Segíti a kommunikációt a szervezeten belül, amely a tradicionális 

szervezeti hierarchiában néha nehézkessé válik, és koordinálják a munkafolyamatokat és az 

együttműködő eljárásokat. Ez elősegítheti a portálok használatát, mint szervezeti információ 

infrastruktúra. 

A portáltervezés új koncepciója – konklúzió 

A javasolt és ténylegesen megvalósított rendszer lényeges erőssége, hogy sokrétűen 

figyelembe veszi a portfóliómenedzser különböző adottságait, s ezekhez kétféle módon is 

biztosítja az illeszkedést; a rendszer személyre illeszthetőségét illetve automatikus 

illeszkedését. 

Ezen belül a figyelembe vehető (kiemelt) személyes adottságok a következők: 

- a pénzügyi modellekre vonatkozó ismeretszint, 

- a kockázatvállalási hajlandóság, és 

- döntési stílus. 

Ennek támogatására két utat is biztosít: 

→ lehetőséget ad a felhasználó által beállítható rendszertulajdonságokra,  

→ valamint biztosítja a rendszer általi automatikus ráállást. 

Az automatikus ráállást egy beépített diagnózis rendszer segítségével oldja meg, melyhez a 

kritikus fontosságú (felhasználó rendszerhasználatának módjára vonatkozó) megfigyelési 

pontokat megjelöltük. 

A diagnózis rendszer eredményei alapján a rendszer következtető apparátusa választja meg az 

interface és a tág értelemben vett információs környezet célszerű módját, mely a felhasználó 

munkaeszközévé válik. 

3.2.1. Portáltervezés módszertana 

Fontos lépésekre bontani azt a folyamatot, mely egy adott portál kialakításának a menetét 

foglalja össze. Itt először (1. lépés) a felhasználói célokat kell meghatározni, azaz mi célból 

szeretnék az adott vállalatnál kialakítani egy ilyen rendszert, valamint fontos a felhasználói 

igények felmérése is: Milyen igényeket támasztanak a portállal szemben? Mely elvárások 

mennyire fontosak? A második lépésben a portálkészítő megpróbálja megkeresni azt a portált, 
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amely a legnagyobb mértékben megfelel a kitűzött célnak. A megoldáskeresés alatt be kell 

azonosítani a szükségleteket, és javaslatot kell tennie a portál funkcionális leírására. A 

harmadik lépésben a meglévő körülményeket kell feltérképezni. Itt alaposan foglalkozni kell a 

szervezeti struktúrával, a szervezet tudásával, a szervezet informatikai kultúrájával, az egyes 

felhasználók információtechnológiai tudásával, a rendelkezésre álló információk (adatok) 

hozzáférésével, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi eszközökkel. A negyedik lépés a 

meglévő rendszerhez való illesztés, a vállalatnál lévő informatikai alkalmazások beépítése az 

új rendszerbe. Mindig figyelni kell, hogy a korábban használt alkalmazások, melyek funkciója  

 

15. ábra: A portáltervezés folyamata. 

 

Felhasználási célok meghatározása, 
jellemzése 

• A vállalatai portál kialakításának 
célja 

• Felhasználói igények felmérése 

1. lépés 

Meglévő körülmények  
   feltérképezése  

• Szervezeti 
• Információs 
• Információtechnológiai 
• Pénzügyi 

3. lépés 

A portálkészítő megoldáskeresése 
• Szükségletek beazonosítása 
• Megfelelő megoldás 

megtervezése 
• Javaslatot tesz a portál funkcióira 

2. lépés 

A meglévő rendszerhez illesztés, 
paraméterezés 

• Körülmények megteremtése 
• Jó portálmegoldás kialakítása 

 Erőforrás igény 
 Ár 
 Humán paraméter

4. lépés 

Az elképzelt portál vázolása az 
igényeknek megfelelően. Ha a 
tervezett portál peremfeltételei nem 
megfelelőek, akkor kezdődik  

• egy iterációs folyamat az 
erőforrások újbóli elosztására, 
avagy 

• a portálra vonatkozó igények 
csökkentésére

5. lépés 

Megoldás 
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beépíthető a portálba, lehetőség szerint épüljenek be. Ezzel erőforrást lehet megtakarítani. 

Problémát okozhat az alkalmazás integrálása, de ennek lehetőségét nem szabad kizárni. 

Ötödik lépés az elképzelt portál rendszertervének elkészítése az igényeknek megfelelően. A 

megoldás elfogadása, vagy ha a tervezett portál peremfeltételei nem megfelelőek, akkor 

kezdődik egy iterációs folyamat az erőforrások újbóli elosztására. 

A portálok kialakításának kiinduló feltételeinek megvizsgálásánál három alapvető területet 

lehet elkülöníteni: a felhasználói célokat, a portál megoldásokat és a meglévő körülményeket. 

E három részt egyesével kell feltérképezni, és utána kell kialakítani a megvalósítandó portál 

végleges tervét. 

A felhasználói célok során az erőforrások hatékony kihasználását, a gyorsabb döntési 

mechanizmusok támogatását és a rendelkezésre álló adatok nagyobb megbízhatóságát 

tekintem alapvető fontosságúnak. Minden informatikai fejlesztésnél az emberi erőforrás 

alapvető jelentőségű, hiszen egy új megoldás létrehozása rengeteg informatikai problémát vet 

fel. 

A portál megoldások esetén a legfontosabb szempontok, melyeket figyelembe kell venni: a 

felhasználói felület kialakítása, az adatstruktúra létrehozása, a kérdési logika felépítése, a 

portálba bekerülő új adatok frissítése, ezek felhasználókhoz való tudatos eljuttatása, a 

csoportmunka támogatás valamint a vállalati információkhoz való hozzáférés. Ezen a ponton 

kell kialakítani azokat a felületeket, struktúrákat, jogosultságokat, melyek alapjaiban fogják 

meghatározni a kialakítandó portál jóságát. Nemcsak a külső felület kialakításának lehetősége 

alakul ki, hanem a rendszer fejlesztési menetének az alapjait is meghatározza a fenti 

szempontokra kialakított megoldási javaslat. 

A meglévő körülmények kialakításánál figyelembe kell venni: a meglévő 

információtechnológia adottságokat, a rendelkezésre álló információkat, a vállalati tudással 

rendelkező szakértőt, a szervezeti kultúrát, és a vállalatnál lévő eszközök változását. 
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16. ábra: Poráttervezés kiinduló feltételei. 

A fenti eljárás leképeztem egy kritériumrendszerbe, melyet itt bemutatok: 

 

1. Felhasználói (befektetői) célok meghatározása: 

1.1. A befektetői döntést a felhasználó akarja meghozni 

1.1.1. Költség megtakarítás 
a. Lényeges 
b. Kevésbé lényeges 
c. Nem lényeges 

1.1.2. Bizalomhiány a brókerrel szemben 
a. Van 
b. Nincs 

1.2. Jobban tud diverzifikálni, mert több befektetési formát lát 
a. Csak adott szegmenset szeretne figyelni 
b. A pénzügyi piac minden szegmensét szeretné figyelni 
c. A befektetői lehetőségek minden területén szeretne jelen lenni 

1.3. Szabad pénzeszközök befektetése 
a. Rövid távon 
b. Határozott időre 
c. Határozatlan időre (likviditási probléma) 

1.4. Összehasonlítás más portálon lévő adatokkal 
1.4.1. Naprakész információk 

a. Elengedhetetlen 
b. Nem szükséges 

1.4.2. Megbízhatóság növekszik 
a. Szükséges 
b. Nem szükséges 
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1.5. Adatok rendelkezésre állása 
a. 6 óra 
b. 5 perc 
c. on-line 

2. Portál megoldások kritériumrendszere: 
2.1. Felhasználói felület 

2.1.1. A portálban a jogosultságokat 
a. Statikusan kezeli (valaki ezeket beállítja) 
b. Van benne öröklés 

2.1.2. Igény szerint kialakíthatja a felhasználó 
a. Nem (azaz egységesen kezel minden felhasználót) 
b. Bizonyos részei a képernyőnek paraméterezhetők 
c. A rendszer figyeli a felhasználó viselkedését, és ennek megfelelően 

alakítja ki a felhasználói felületét 
2.2. Adatstruktúra 

a. Elégtelen (állapot) 
b. Tűréshatár (állapot) 
c. Rendben 
d. Kitűnő 

2.3. Kérdési logika (navigáció) 
a. Kiszolgáló funkció 
b. Automatikus tájékoztatási funkció 
c. A rendszer tanul a felhasználó viselkedéséből és aszerint szolgálja ki 

2.4. Adatfrissítés 
a. Időalapú frissítés 
b. Eseményalapú frissítés 
c. Figyelmeztetés a frissítésre, ha annak valamilyen következménye van 

2.5. Kommunikáció támogatása 
2.5.1. Információ disztribúció támogatása 

a. Nagymértékben támogatja 
b. Támogatja 
c. Nem támogatja 

2.5.2. Információ értelmezése 
a. Nagymértékben támogatja 
b. Támogatja 
c. Nem támogatja 

2.6. Csoportmunka támogatás (megoldás) 
a. Nem támogatja 
b. Alaptevékenységet támogat 
c. Megfelelően támogatja 
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2.7. Hozzáférés az információkhoz  
a. Adatbázisokhoz 
b. Adatbázisokhoz + Felhasználói alkalmazásokhoz 
c. Adatbázisokhoz + portálelemek egymás között  
d. Adatbázisokhoz + Felhasználói alkalmazásokhoz + portálelemek 

egymás között 
3. Kiinduló állapot jellemzése (kritériumrendszere): 

3.1. Meglévő információtechnológia 
3.1.1. adatbiztonság 

a. Meglévő rendszer nagyon biztonságos 
b. Meglévő rendszer biztonságos 
c. Meglévő rendszer nem biztonságos 

3.1.2. adatbázis 
a. Jól struktúrált 
b. Strukturálatlan 

3.1.3. számítógépek (megosztott rendszer) 
a. Rendelkezik megfelelő HW eszközökkel 
b. Nem rendelkezik megfelelő HW eszközökkel 

3.2. Információ rendelkezésre állása 
3.2.1. jogosultságok tiszták 

a. Jól definiált 
b. Megfelelő 
c. Nem tisztázott 

3.2.2. Rendelkezik a szükséges információkkal 
a. Igen 
b. Részben 
c. Nem 

3.3. Tudásszakértő 
a. Rendelkezésre áll 
b. Nehezen hozzáférhető 
c. Nem elérhető 

3.4. Szervezeti kultúra 
3.4.1. képes-e használni a szervezet egy ilyen rendszert 

a. Igen 
b. Nem 

3.4.2. A szervezet rendelkezik-e a megfelelő tudással az egyénekről (képességek, 
ki mihez ért, kinek mi az erőssége stb.) 

a. Igen 
b. Részben 
c. Egyáltalán nem 
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3.5. Eszköze (befektetői portál esetén: pénze) hogyan változik 
a. Ritkán változik 
b. Dinamikusan változik 

A portáltervezés módszertana – konklúzió 

Elméleti és gyakorlati szempontból is alapvető fontosságúnak találtuk az irodalomban (Taylor 

(1991) és Davenport (1997)) fellelhető, s egyes pontokon általunk kiegészített tudásanyag 

egységes rendszerbe való foglalását. Ezt – célszerűen – ezen a területen operatívan is 

alkalmazható tervezési módszertan formájában alkottuk meg. E tervezési módszertan 

illetékességi köre a felhasználási céloktól és felhasználói környezettől a döntéselőkészítés 

folyamatán keresztül a (tág értelemben vett) rendszerkritériumok meghatározásáig terjed. 

Javaslatot tettünk egy olyan eljárásra, mely segítségével részletesen jellemezhetők: 

- a felhasználói célok,  

- a létező portálmegoldások és 

- a meglévő körülmények,  

és ennek tanulságait – egy egységes keretrendszeren belül – egymással dinamikusan (iteratív 

megközelítést is megengedve) összekapcsolhatók. 

A fentiekkel kapcsolatban kiemeltük, hogy  

- a felhasználói célok során az erőforrások hatékony kihasználását, a gyorsabb döntési 

mechanizmusok támogatását és a rendelkezésre álló adatok nagyobb 

megbízhatósága alapvető fontosságú. 

- a portálmegoldások esetén a legfontosabb szempontok, melyeket figyelembe kell 

venni a felhasználói felület kialakítását, az adatstruktúra létrehozását, a kérdezési 

logika felépítését, a portálba bekerülő új adatokat (frissítés), ezek felhasználókhoz 

való tudatos eljuttatását, a csoportmunka támogatás valamint a vállalati 

információkhoz való hozzáférést.  

- a meglévő körülmények kialakításánál figyelmet kell fordítani a meglévő 

információtechnológiai adottságokra, a rendelkezésre álló információkra és a 

szervezeti kultúrát. 
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3.2.2. Portáltervezési eljárás bemutatása egy esetpélda alapján 

Az általam elképzelt és később megvalósított portál tervezésénél a korábban definiált eljárást 

használtam. Ennek menetét szeretném most bemutatni. Az adott szempontra adott válaszomat 

külön jelölöm és a szempont után egy magyarázó szöveget is írok. Ennek segítségével 

szeretném bemutatni az általam kifejlesztett eljárás menetét: 

 

1. Felhasználói (befektetői) célok meghatározása: 

1.1. A befektetői döntést a felhasználó akarja meghozni 

1.1.1. Költség megtakarítás 
a. LÉNYEGES 
b. Kevésbé lényeges 
c. Nem lényeges 

1.1.2. Bizalomhiány a brókerrel szemben 
a. Van 
b. NINCS 

Nagyon fontos elvárás egy portállal szemben, hogy a felhasználói (befektetői) 

döntések kialakításánál melyek a döntő szempontok. Egy befektetési portál 

esetében ennek fontos szerepe van. 

1.2. Jobban tud diverzifikálni, mert több befektetési formát lát 
a. CSAK ADOTT SZEGMENSET SZERETNE FIGYELNI 
b. A pénzügyi piac minden szegmensét szeretné figyelni 
c. A befektetői lehetőségek minden területén szeretne jelen lenni 

A portál kialakításánál nem volt cél a befektetési terület minden szegmensének 

lefedése. Az eszköz csak a tőzsdei értékpapírok befektetésére (és 

kockázatmentes befektetés) koncentrál. A portál kibővíthető más befektetési 

formák támogatására is. 

1.3. Szabad pénzeszközök befektetése 
a. Rövid távon 
b. Határozott időre 
d. HATÁROZATLAN IDŐRE (LIKVIDITÁSI PROBLÉMA) 

A portál bármilyen rövid időre képes javaslatot tenni a befektetési formára. 
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1.4. Összehasonlítás más portálon lévő adatokkal 
1.4.1. Naprakész információk 

a. ELENGEDHETETLEN 
b. Nem szükséges 

1.4.2. Megbízhatóság növekszik 
a. SZÜKSÉGES 
b. Nem szükséges 

A befektetési területen az egyik legfontosabb feltétel a „teljes” informáltság. A 

portál képes más portálokon megjelenő információkat beépíteni és 

megjeleníteni a saját tudásbázisában. (Megjelöli ennek forrását, a forrás 

hivatkozása két célt szolgál: (1) az tájékoztatni a felhasználót a forrásról, 

valamint (2) az esetleges téves adatokra hívja fel a figyelmet.) (A portál 

továbbfejlesztése lehet, ha az adatok „jóságáról”, azaz megbízhatóságáról is 

tartalmazna információt.) 

1.5. Adatok rendelkezésre állása 
a. 6 óra 
b. 5 perc 
c. ON-LINE 

A portálon megjelenő adatok rendelkezésre állása. 

2. Portál megoldások kritériumrendszere: 
2.1. Felhasználói felület 

2.1.1. A portálban a jogosultságokat 
a. Statikusan kezeli (valaki ezeket beállítja) 
b. VAN BENNE ÖRÖKLÉS 

2.1.2. Igény szerint kialakíthatja a felhasználó 
a. Nem (azaz egységesen kezel minden felhasználót) 
b. BIZONYOS RÉSZEI A KÉPERNYŐNEK PARAMÉTEREZHETŐK 
d. A rendszer figyeli a felhasználó viselkedését, és ennek megfelelően 

alakítja ki a felhasználói felületét 
A portál nem képes a felhasználói felület teljesen paraméterezhető módon 

kezelni, azaz nem megoldott, hogy a felhasználó maga alakítsa ki a felületét. 

Ennek nem logikai okai vannak, hanem a rendszer által kezelt 

információmennyiség ezt nem teszi szükségessé. 
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2.2. Adatstruktúra 
a. Elégtelen (állapot) 
b. Tűréshatár (állapot) 
c. Rendben 
e. KITŰNŐ 

A portálban megjelenő adatstruktúra teljes mértékben alkalmas minden 

adatbáziskezelési eljárás lefuttatására. 

2.3. Kérdési logika (navigáció) 
a. Kiszolgáló funkció 
b. AUTOMATIKUS TÁJÉKOZTATÁSI FUNKCIÓ 
c. A rendszer tanul a felhasználó viselkedéséből és aszerint szolgálja ki 

A rendszerben megjelenő hírekről azonnal tájékoztatja a felhasználót, ha olyan 

információt tartalmaz, mely érdekli. A szükséges témaköröket mind maga a 

felhasználó, mind a hierarchiában fölötte lévők beállíthatják neki. 

2.4. Adatfrissítés 
a. Időalapú frissítés 
b. ESEMÉNYALAPÚ FRISSÍTÉS 
c. Figyelmeztetés a frissítésre, ha annak valamilyen következménye van 

A rendszerben nem időtől függő paraméter a frissítés, hanem esemény 

bekövetkezésétől függ. Vannak olyan portálok, melyek nem közölnek ilyen 

típusú eseményeket, ilyen esetben szükséges az időalapú frissítés alkalmazása 

is. 

2.5. Kommunikáció támogatása 
2.5.1. Információ disztribúció támogatása 

a. NAGYMÉRTÉKBEN TÁMOGATJA 
b. Támogatja 
c. Nem támogatja 

2.5.2. Információ értelmezése 
a. NAGYMÉRTÉKBEN TÁMOGATJA 
b. Támogatja 
c. Nem támogatja 

A portál minden rajta megjelenő információt „eljuttat” annak a felhasználónak, 

akinek erre szüksége van. Megjeleníti és logikailag összekapcsolja az egyes 

területekkel kapcsolatos hasonló információkat. 
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2.6. Csoportmunka támogatás (megoldás) 
a. NEM TÁMOGATJA 
b. Alaptevékenységet támogat 
c. Megfelelően támogatja 

A portál nem támogatja a csoportmunkát, mivel a befektetési eszközök 

kialakításánál a befektető maga dönt az egyes eszközök vásárlásáról. 

2.7. Hozzáférés az információkhoz  
a. Adatbázisokhoz 
b. Adatbázisokhoz + Felhasználói alkalmazásokhoz 
c. ADATBÁZISOKHOZ + PORTÁLELEMEK EGYMÁS KÖZÖTT  
d. Adatbázisokhoz + Felhasználói alkalmazásokhoz + portálelemek 

egymás között 
A portál képes más alkalmazások integrálására, különböző adatbázisok 

felhasználására. 

3. Kiinduló állapot jellemzése (kritériumrendszere): 
3.1. Meglévő információtechnológia 

3.1.1. adatbiztonság 
a. MEGLÉVŐ RENDSZER NAGYON BIZTONSÁGOS 
b. Meglévő rendszer biztonságos 
c. Meglévő rendszer nem biztonságos 

3.1.2. adatbázis 
a. JÓL STRUKTÚRÁLT 
b. Strukturálatlan 

3.1.3. számítógépek (megosztott rendszer) 
a. RENDELKEZIK MEGFELELŐ HW ESZKÖZÖKKEL 
b. Nem rendelkezik megfelelő HW eszközökkel 

A portál kialakításánál nagy hangsúlyt kapott az adatbiztonság. 

3.2. Információ rendelkezésre állása 
3.2.1. Jogosultságok tiszták 

a. JÓL DEFINIÁLT 
b. Megfelelő 
c. Nem tisztázott 

3.2.2. Rendelkezik a szükséges információkkal 
a. IGEN 
b. Részben 
c. Nem 
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Az egyes felhasználó jogosultsága jól körülhatárolt, és a rendszer 

adminisztrátora rendelkezik a szükséges információkkal mind a 

felhasználókról, mind a portfóliómenedzserekről. 

3.3. Tudásszakértő 
a. RENDELKEZÉSRE ÁLL 
b. Nehezen hozzáférhető 
d. Nem elérhető 

A portál kialakításánál rendelkezésre állt a tudás hordozója. 

3.4. Szervezeti kultúra 
3.4.1. képes-e használni a szervezet egy ilyen rendszert 

a. IGEN 
b. Nem 

3.4.2. A szervezet rendelkezik-e a megfelelő tudással az egyénekről (képességek, 
ki mihez ért, kinek mi az erőssége stb.) 

a. Igen 
b. RÉSZBEN 
e. Egyáltalán nem 

A portált felhasználása nem igényel speciális informatikai tudást. Egyszerő 

kezelői felülete van. 

3.5. Képes-e kezelni a dinamikusan változó eszközöket (befektetői portál esetén: pénze) 
a. Megfelelően 
b. NEM KÉPES KEZELNI 

A rendszer nem alkalmas a dinamikusan változó befektetői vagyon kezelésére. 

Ennek oka, hogy a rendszer a befektetési eszközök csak egy kis szegmensét 

fedi le. 

A portáltervezési eljárás bemutatása egy esetpélda alapján – konklúzió 

Taylor (1991) és Davenport (1997) munkásságából kiindulva, módosítva a portáltervezés 

viselkedési/ökológiai megközelítését azt mondhatjuk, hogy az általam kifejlesztett eljárás 

alkalmas egy portáltervezési eljárás kiindulópontjának meghatározására. 

3.3. A bemutatott portfóliómenedzselési megközelítést támogató portál 

A portálok igen tág felhasználói kör információszükségletét elégítik ki. Nagyon sok olyan 

folyamat jelenhet meg egy portálban mely az adott felhasználási kör hatékonyságát növeli. 

Ezek a folyamatok először csak a jól struktúrált problémákat, folyamatokat támogatták, idővel 
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a részben struktúrált problémákat is. Egy vállalat pénzügyi területén kezdetben csak a 

számviteli osztály működését segítette. A számviteli osztályon a számlák kezelése és az egyes 

pénzügyi eszközök nyilvántartása jelent meg először a belső számítógépes rendszereken. 

Ezekhez a folyamatokhoz csak belső adatokra volt szükség. Megjelentek bizonyos publikus 

adatok, amelyek segíthetik a vállalatok belső tervezését. On-line megjelenésük után a 

vállalatok ezeket felhasználták előjelzéseikben, marketing stratégiájuk kialakításában stb. 

Ennek egyik megjelenési formája volt a minél szélesebb pénzügyi adatbázisok és 

mutatószámok megjelenése az Interneten. Ezen adatbázisok alkalmazása tette lehetővé a 

vállalatok számára, hogy a szabad pénzeszközeiket valamilyen befektetési stratégiát követve 

kihelyezzék. Itt már nem csak a számviteli osztályon megjelenő adatok feldolgozása jelent 

meg, hanem bizonyos vállalatspecifikus elvárások (likvid pénzeszközök nagysága, saját 

tőke/idegen tőke aránya, …) is megjelentek. Ezeknek megfelelően a vállalatoknak 

szükségessé vált, hogy a befektetési világ minél szélesebb részét tudják elérni. Ennek egyik 

lehetséges módja, hogy a vállalati portálon belül használnak egy olyan modult is, mely a 

vállalat szabad pénzeszközeinek kezelésére, befektetési lehetőségeire tesz javaslatot a vállalat 

számára.  

Idővel már nem csak a vállalatok, hanem egyéni felhasználok is megjelentek szabad 

pénzeszközeikkel, hogy minél hatékonyabb befektetési lehetőségeket találjanak maguknak. 

Így az általam kifejlesztett és a következőkben leírt portfóliómenedzselési portál ezt a célt 

szolgálja, melyet a következő ábrán láthatunk. 

3.3.1. A megvalósított portfóliómenedzselési portál 

A portál alapvetően a felhasználó, azaz a portfóliómenedzser (befektetők) információ 

szükségletének kielégítésére szolgál. Elsődlegesen az adott felhasználó kockázatviselési 

hajlandóságának tükrében. 
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17. ábra A portfóliómenedzselési portál kezdőoldala 

A portál felületi struktúráját tekintve két nagy részre oszlik: a felhasználói felületre és az 

adminisztrátori felületre. A felhasználói felület a felhasználók tájékoztatására és a befektetők 

saját kockázatvállalási hajlandóságának megfelelő aktív portfólió kialakításában segít. Ahhoz 

hogy valakinek a portál egy megfelelő kockázatú portfóliót javasoljon, ahhoz a rendszernek 

meg kell állapítania a felhasználó kockázatelutasítási együtthatóját. (Lásd 2.2.1. fejezet.) 

Mindenekelőtt a felhasználót azonosítani kell, hogy portál a számára szükséges adatokat és 

felületeket megjelenítse. Ez az azonosítás a bejelentkezés (login) menüben történik. Ekkor 

kezdődik a felhasználó személyre szabott befektetési javaslatának összeállítása. Első lépés a 

kockázatelutasítási együtthatójának kiszámítása. 

Ezt egy adott kérdőív segítségével állapítja meg a portál, mely a következő ábrán látható. A 

kérdőív összeállításánál felhasználtam Pandainvestment, a Moskalklein és az MSCI által 

kiadott kérdőíveket. A kérdőív megtalálható a 2.2.1. fejezetben. A kérdőív egyes kérdései is 

súlyozva vannak és a kérdésekre adott válaszok is különböző súlyokkal rendelkeznek. Ezek 

együtteséből származik a felhasználó kockázatelutasítási együtthatója. A kérdőívben szereplő 

kérdésekre adott válaszait a felhasználó (befektető) bármikor módosíthatja, ha úgy érzi, a 

kockázathoz fűződő viszonya megváltozott. Az adminisztrátori oldalon figyelemmel kísérhető 

minden egyes befektető kockázatelutasítási együtthatója, és a kérdőív is szerkeszthető e 

felületről. Ennek változásáról a felhasználók értesítést kapnak e-mailben és SMS-ben. 

Használható más módszer is a felhasználó kockázatelutasítási együtthatójának 

meghatározására, ilyen például, ha a rendszer figyeli a felhasználó viselkedését és ebből von 

le következtetéseket. 



 78 

 

18. ábra A kockázatelutasítási együtthatójának kiszámítása kérdőívvel 

Ha a rendszer rendelkezik egy adott felhasználó kockázatelutasítási együtthatójával, akkor 

már képes javaslatot tenni a felhasználó porfóliójának összeállításához. Ehhez a következő 

adatokra van szükség: 

– A felhasználó kockázatelutasító értéke 

– Az egyes aktív portfóliók hozama (rA; rB;…) 

– A piaci portfólió hozama (rM) 

– A felhasználó milyen időtávot kíván alapul venni az egyes portfóliók esetében 

Ezen adatok megszerzésének elég sok problémája van. A felhasználó kockázatelutasító 

paraméterét ismerjük az általa kitöltött kérdőívből. Az egyes aktív portfóliók hozamát a portál 

a mostani kialakítása esetén az adminisztrátori oldalon kell betáplálni. Itt mi nem vizsgáljuk 

az adat valóságtartalmát és elfogadjuk annak helyességét. További egyszerűsítés, hogy e 

portfóliók hozamát lehetne más portálokról on-line módon feldolgozni. A rendszer erre a 

funkcióra is fel van készítve, de releváns adatokat szerezni valamely portfólió esetén nem 

minden esetben könnyű. A piaci portfólió hozamát az MSCI világindex hozamával közelítjük. 

Az adatot a portál on-line módon veszi le az MSCI site-ról. A felhasználónak az egyetlen adat, 

melyet be kell állítaniuk az egyes aktív portálok időtávjának hossza. Az adatokat a portál 

feldolgozza. Itt döntően a hozam számításának metodikája az egyik legfontosabb probléma. A 

portál havi hozamokat számol úgy, hogy minden napon az előző napi hozamhoz számítva 

visszafelé havonta veszi figyelembe a felhasználó által beállított időtávot. 

Ezek után a rendszer kiszámolja a felhasználónak javasolt aktív portfóliót és ennek 

eredményét kiírja a web-re. (Egy szemléltető példa megtalálható a 2.4. fejezetben.) 
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A portálon további hasznos információkat is megtalálunk. Ilyen a linkgyűjtemény, mely 

tematikus csoportokban: Üzleti hírek, Magazinok, Folyóiratok, Tőzsde, Brókercégek, 

Valuta/Deviza, Államigazgatási szervek, A világ számokban, és Magyarország számokban. 

(következő ábra). A portál a weben található több linkgyűjteményből veszi ki minden 

frissítéskor az aktuális linkeket. Rengeteg portálnál az jelenti az egyik legnagyobb problémát, 

hogy a rajta elhelyezett linkek nem minden esetben mutatnak valós oldalakra, elavulnak, 

megváltoznak. A portál a folyamatos figyelés, frissítés hatására próbálja ezt a hiányosságot 

követni. Az adminisztrációs oldalon természetesen lehet új tematikus csoportokat létrehozni, 

és bizonyos linkeket felvenni vagy eltávolítani, úgy hogy ne sérüljön meg a lekérdezési 

logika. 

 

19. ábra A portfóliómenedzselési portál linkgyűjteménye 

Egy további szolgáltatása a portálnak a pénzügyi befektetésekhez tartozó törvények 

hozzáférhetősége. A törvények kiadási, közzétételi jogára szigorú szabályok vonatkoznak, így 

a weblapon csak a törvények egy részét mutatom be az alábbi ábrán. Ezt az oldalt is 

adminisztrátori oldalról lehet frissíteni és módosítani. 
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20. ábra A portfóliómenedzselési portál „Szabályzók” menüpontja 

A portál részét képezi a frissen megjelenő könyvek ismertetése. A portál mai tudása szerint 

csak megjeleníti az adminisztrátori oldalon beállított információkat a következő ábrán, de egy 

további fejlesztési lehetőség, hogy nemcsak megtekinteni, de megrendelni is lehessen e 

könyvek közül, valamint a rendszer automatikus integrálja más portálokon található olvasói 

véleményeket. Ha más könyvterjesztő portálokon megjelenő új könyvek címében vagy rövid 

leírásában megjelennek a fogalomtárban található címszavak. 

 

21. ábra A portfóliómenedzselési portál „Könyvajánló” menüpontja 

A személyes weblapon először a felhasználónak a kockázatkerülési kérdőívet kell kitöltenie. 

Ez határozza meg, hogy a felhasználó milyen mértékben kombinálja a kockázatos portfólióját 
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a kockázatmenetes befektetéssel. Ennek a paraméternek a segítségével a portál kiszámítja a 

befektető javasolt portfóliójában az egyes portfóliók súlyát, melyet a következő ábrán látható. 

 

22. ábra A Személyes portfólió összeállítása 

A portál talán egyik legkomplexebb és merőben új eleme a „gazdasági” hírek megjelenítése. 

A portál automatikusan frissít más hírportálokról. Az érdekessége az, hogy figyeli, mely hírek 

tartalmaznak olyan fogalmakat, melyek megtalálhatóak a fogalomtárban, és ezeket képes 

tematikusan csoportosítani. Akár valamely felhasználó bejelölheti, hogy számára mely 

fogalom megjelenése érdekes. Mivel a mai e-korszakban a híreknek igen fontos szerepe van, 

így a hírforrásokat minden esetben fel kell tüntetni. Ha valaki bejelöli saját weboldalának 

Hírlevél menüpontjában, hogy mely fogalmak érdeklik, akkor a rendszer képes ezeket a friss 

híreket e-mail formában elküldeni a felhasználónak. A hírek archívuma is megjelenik a weben 

mely a következő ábrán látható. 
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23. ábra A Hírlevél menüpont 

A portálon továbbá megtalálható az MSCI és a BUX indexek on-line adatai is. Ezeket a 

portálon a felhasználó mindig megtalálja. Az adatokat a portál más publikus portálok 

mezőiből veszi ki. 

3.3.2. Portfóliómenedzselési portál jellemzése 

A portálok között az általam definiált és megvalósított portfóliómenedzselési portál egy 

merőben új megközelítést nyújt a portálok alkalmazásának területén. A funkcionalitását 

tekintve megegyezik más portálok funkcióival, de a megközelítés módja, a tervezés fázisainak 

és a portál által használt publikus adatok alkalmazása egy merőben új funkcionalitást 

eredményez. A pénzügyi portálok és ezen belül is a portfóliómenedzselési portálok a 

vállalatok pénzeszközeinek hatékonyabb felhasználását támogatja. Javaslatot tesz a 

pénzeszközök befektetésére és megpróbálja mérni az egyes portfóliókezelők teljesítményét. A 

disszertáció végén álljon itt egy SWOT analízis az eszközzel kapcsolatban melyet definiáltam 

és megvalósítottam. 
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Erősségek 
Napra kész; Személyre szabott; Felhasználók szokásainak figyelése; Portál 
vizualitás, Nincsen leszűkítve kvantitatív adatokra, Erős kollaboráció a befektetők 
között 

Gyengeségek 
Adatok megbízhatósága,  

Lehetőségek 
Integrálás; Más pénzeszközök alkalmazása, Integrálása más modulokkal 

Veszélyek 
Téves adat megjelenése,  

A fenti felsorolásból látható, hogy a portál az adatok gyors beépülését tekinti az egyik 

legfontosabb eredményének és az adatok megbízhatóságát a legnagyobb veszélynek. 

Portfóliómenedzselési portál – konklúzió 

A portfóliómenedzselési portállal kapcsolatos vizsgálatok két fő konklúziója: 

1. Az általam kialakított portál újdonsága mind a kialakítás logikájában, mind a felhasználói 

tudás integrálásában, mind pedig az adatok és/vagy ismeretek nyilvános Internet 

adatbázisokból történő gyűjtésében és rendezésében rejlik. A nóvum lényege e három 

alkalmazás együttes alkalmazása eredményeként a megvalósított eszköz képes javaslatot tenni 

a felhasználó befektetési portfóliójára. 

2. A rendszer lényeges teljesítménye (erőssége), hogy figyelembe veszi a befektetők 

személyiségéről (kockázatvállalási hajlandóságáról, stb.) és döntéshozatali stílusáról lévő 

információkat a beépített diagnózisrendszer segítségével és azokhoz alkalmazkodni képes 

(aminek eredménye egy személyre szabott „okos” interface). 
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Összefoglalás, tézisek 

1. tézis 

Az értekezés első tézise egy általánosabb jellegű, a dolgozat egészét átfogó tézis. Abból a 

koncepcióból indul ki, hogy a portfóliómenedzselés helyes formájának megtalálásához a 

portfólió értékét növelő stratégiákat a stratégia követésének költségeihez kell mérni. E 

tekintetben a vonatkozó szakirodalom is meglehetősen egyoldalú, leginkább csak az 

értéknövelési lehetőségekre koncentrál, azok eredményességét a felmerülő költségeket 

teljesen kihagyva vizsgálja.  

A disszertáció a költség-haszon megközelítést követve lényegében három irányon indul el, 

amit a dolgozat fejezettagolása is követ. Egyrészt egy eleve „visszafogott”, az egyes 

portólióérték-növelő lehetőségeket a költség-hatékony követés „reménye” szerint eleve 

megszűrt alapmodellből indul ki. A három alapvető aktív portfóliómenedzselési lehetőség 

közül kettőt mindjárt elvet: az időzítésre építő stratégiát az empirikus vizsgálatok által igazolt 

sikertelen alkalmazások miatti kilátástalansága miatt, míg a felülárazott értékpapírok 

portfólióból való kihagyásának stratégiáját a kiemelkedően magas költségei miatt. Ezután a 

dolgozat már csak egyetlen portfóliómenedzselési stratégiát vesz alapul: az alulárazott 

értékpapírok felkutatásának és portfólióbeli súlyuk növelésének stratégiáját. 

A következő fejezetben ennek a stratégiának, portfóliómenedzselési modellnek a gyakorlati 

alkalmazhatóságát tekinti át, több – később külön tézisbe sorolt – részlet tisztázásával, 

továbbfejlesztésével.  

A harmadik részben az addig vázolt modell kifejezetten hatékony, alacsony költségű 

gyakorlati alkalmazásának informatikai hátterét mutatja be a disszertáció – szintén külön 

tézisbe sorolt eredménnyel. 

Mindezek után az első tézis a következőképpen fogalmazható meg:  

A portfóliómenedzselési lehetőségek költség-haszon megközelítés alapján 

vizsgálandók. E szemlélettel a portfólió értékét növelő lehetőségek erőteljesen 

beszűkülnek, reális lehetőség csak az alulárazott értékpapírok felkutatására, illetőleg 

azok optimális mértékű portfólióba illesztésére mutatkozik. E stratégia eredményes 

és alacsony költségű követésére nyújt lehetőséget az informatikai támogatás.  
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2. tézis 

A disszertációban elfogadott portfóliómenedzselési alapmodell a tőkepiaci árfolyamok 

modelljére (CAPM) épül. E modell egyes paramétereinek gyakorlati beazonosítása, azaz a 

modell gyakorlati alkalmazása azonban több problémát is felvet. Ezek közül a központi 

probléma a piaci portfólió gyakorlati közelítése. A kérdéskör egyben összecseng a választott 

portfóliómenedzselési alapmodell passzív és aktív portfóliók kialakítására építő 

megközelítésének gyakorlati alkalmazhatóságával is. E megközelítésben ugyanis a passzív 

portfóliót a piaci portfólió adja, míg az aktív portfólió kialakításakor az alulárazott 

értékpapírokat, illetőleg azok diverzifikálható – nem diverzifikálható kockázatának 

elválasztását szintén a piaci portfólióhoz viszonyítva értékeljük.  

A piaci portfólió közelítésére az egész világot reprezentáló ún. globális portfólió-indexek 

állnak rendelkezésre, amelyek a világ országainak nemzeti tőzsdeindexeit teszik egyetlen 

portfólióba – természetesen az egyes országok kapitalizációjának megfelelő súlyozással. Egy-

egy ilyen globális portfólió meglehetősen jól tükrözi az egész világgazdaság alakulását, azaz 

jól közelítik az elvi piaci portfóliót. A nemzetközi szakirodalom legtöbb esetben a Morgen 

Stanley Capital International (MSCI) világ-indexet alkalmazza a piac egészének 

reprezentálására, amely választást követi a disszertáció is. 

A piaci portfólió beazonosításával nyilván annak paraméterei (hozam, kockázat stb.) szintén 

megragadhatóvá válnak. Legalábbis azzal a feltételezéssel, hogy a piaci portfólió 

paramétereinek valószínűségi szabályai időben stabilak.  

A portfóliómenedzselési tevékenység utolsó fázisa a befektetők kockázatelutasításához 

illeszkedő kockázatos portfólió – kockázatmentes befektetés kombinációjának meghatározása. 

Ehhez mindenekelőtt a kockázatkerülési együttható egyéni felmérése szükséges. 

Ide kapcsolódóan jelent újítást a felmért értékek tőkeáttétellel való korrigálása. Mivel a 

tőkepiacon mindig megegyező nagyságrendű kockázatmentes hitelfelvétel és hitelnyújtás kell, 

hogy legyen, az átlagos befektető a piaci portfóliónak (M) megfelelő kockázatú befektetést 

tart, így az átlagos R kockázatkerülési együttható nagyjából σ(rM) kockázat viselését kell, 

hogy jelentse.  

A követett portfóliómenedzselési megoldás szerint a piaci portfóliónak valamely globális 

tőzsdeindexet tekintjük, ami viszont – az indexet alkotó értékpapírok tőkeáttételeződése miatt 

– tőkeáttételi torzítást tartalmaz. Mindez kihat az átlagos kockázatkerülési együttható 
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megadására is. Felhasználva az Andor és Ormos (2003b) forrásmunkában meghatározott 

54%-os globális idegen tőke – saját tőke arányt, a következőket írhatjuk fel:  
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Az ehhez a bétához tartozó R kell, hogy átlagos legyen, így  
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Mindezek a következő tézissel foglalhatók össze: 

A portfóliómenedzselés során passzív portfóliónak is választott piaci portfóliót 

globális részvény-indexszel közelíthetjük. Ekkor azonban a befektetői 

kockázatkerülési együttható paci portfólióhoz kapcsolódó értékét nem 

tekinthetjük átlagos értéknek, hanem azt a választott globális részvényindexhez 

kapcsolódó tőkeáttétellel korrigálni kell. E korrekció, illetve a használható érték a 

következő:  
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3. tézis 

A harmadik tézis megalapozásához a tőkepiaci hatékonyság kérdése felé fordulok. A 

tőkepiaci hatékonyság Fama (1991) kategorizálása szerinti gyenge és félerős szintjeinek közel 

általános érvényesülése a passzív portfóliómenedzsment létjogosultságát erősíti, míg az aktív 

portfóliómenedzsment követésének igen szerény teret enged. Az aktív portfóliómenedzsment 

– ugyan szűk – mozgásterét igazolja viszont egyrészt az, hogy a tőkepiaci hatékonyság erős 

szintjének fennállása széles körben támadható. Ez annyit jelent, hogy értékes, kihasználható 

exkluzív információk (beleértve az elemzési módszereket is) léteznek, így lehetséges 

félreárazott értékpapírokat felkutatni. Ezt erősíti másrészről az a jelenség is, hogy az 

információszerzés költségessége a piaci hatékonyságot folyamatosan a tökéletes alatti szinten 

tartja.  

A tőkepiaci hatékonyság fenti konklúziójára építve a dolgozat a szokásos 

portfóliómenedzselési megközelítésnek egy teljesen más megközelítését javasolja. A szokásos 

változatban ugyanis a portfóliómenedzselés alapvető része a félreárazott értékpapírok 

felkutatása, amit koncentráltan, „üzemszerűen”, csoportosan végeznek. 
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Ez a megközelítés több szempontból problémásnak tűnik. Ismerve a tőkepiacok 

hatékonyságát a félreárazott értékpapírok megtalálása amúgy is igen nehézkes. Mivel 

közismert módszerek nincsenek, így a portfóliómenedzsmentnek is exkluzív módszereket kell 

kidolgoznia, vagy exkluzív információkat kell szereznie. Mindezeket ráadásul titokban is kell 

tartani. Összességében tehát majdhogynem kilátástalan és magas költségekkel működő 

rendszer épülhet így ki. 

Ésszerűbbnek tűnik a portfóliómenedzselési munka félreárazás (a bemutatott modell szerint 

alulárazás) felkutatási részének „alvállalkozásba” adása oly módon, hogy az egyes 

portfóliómenedzserek titokban tarthassák sikeres stratégiáikat.  

A fentiekkel kapcsolatos következtetéseink a következőkben foglalhatók össze: 

A portfóliómenedzsment aktív portfólió összeállítási fázisánál az eredmény-

költség viszony szempontjából ésszerűbb a félreárazások felkutatását 

„alvállalkozásba” kiadni azért, hogy az egyes portfóliómenedzserek titokban 

tarthassák sikeres stratégiáikat. Stratégiájuk múltbeli eredményességét csak 

bizonyítaniuk kell, míg a jutalékukat a Sharpe-mutató alapján kell meghatározni. 

Az „alvállalkozó” portfóliómenedzserek kiválasztásánál nem csak múltbeli 

eredményességük mértékét, hanem azt a szignifikancia-szintet is figyelembe kell 

venni, amely mellett képességeiknek és nem pusztán a szerencsének tulajdonítható 

eredményességük.  

 

4. tézis 

A portálok által nyújtott hozzáadott értékfolyamatok olyan funkciók vagy tulajdonságok a 

portáltervezésen belül, amelyek megerősítik és kiterjesztik az információ értékét a szervezetre 

és felhasználóira. Ezt három szinten lehet elérni. 

A felhasználói megközelítésben a portálokat úgy kell tervezni, hogy közvetlenül támogassák a 

felhasználók információ felhasználási szokásait a feladataik megoldása folyamán. 

A portálokat úgy kell tervezni, hogy megfeleljenek, vagy javítsák a szervezet információs 

ökológiáját. 

A portálok felületét úgy kell tervezni, hogy egyesítsék azon funkciókat és tulajdonságokat, 

amelyek elősegítik az információ felhasználását. 
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A hozzáadott értékfolyamatok egyesítése ezen a három szinten az intranet tervezésben 

segítséget nyújthat abban, hogy könnyebb legyen a portálok használata, mint az egységes, 

megosztott információ munkaterület. Itt a felhasználók gond nélkül mozoghatnak a tartalom 

elérése, a kommunikáció és a csoportmunka területén. Például a felhasználók információ 

felhasználási szokásait tekintve a portálok információ-tartalmi helyekként funkcionálhatnak, 

amelyek releváns információkat nyújtanak oly módon, ahogy azt a szervezeti résztvevők 

szeretik, és hasznosnak találják. Az információáramlás és -felhasználás megkönnyítésével a 

szervezet információ ökológiáján belül a portálok koordináció és kommunikáció területként 

funkcionálhatnak, amelyek támogatják az ötletek és a know-how elérhetőségét. Olyan 

funkciók és tulajdonságok egyesítése révén, amelyek növelik az információ potenciális 

használhatóságát, a portálok előmozdíthatják a felhasználók elkötelezettségét az ilyen 

rendszerek irányába. 

A viselkedési/ökológiai keret, mint olyan, segítheti a portálok tervezését, mint mobilizáló 

információ technológiai infrastruktúra. Az információ ökológia (Taylor, 1991) szempontjait 

együttesen kielégítő rendszerekkel a szervezeti résztvevők olyan portált tudnak tervezni, 

illetve működtetni, melyek segítik a szervezeti résztvevőket, hogy hozzáférjenek a kívánt 

információtartalomhoz. 

Ezen belül a figyelembe vehető (kiemelt) személyes adottságok a következők: a pénzügyi 

modellekre vonatkozó ismeret, a kockázatvállalási hajlandóság, és a döntési stílus. 

Az értekezés harmadik fejezetének első része a portfóliómenedzserek és a portál viszonyáról 

azt állítja, hogy: 

 

A bemutatott portfóliómenedzselési portál-rendszer egyrészt átláthatóvá teszi a 

portfóliómenedzserek eredményeit, ami segíti tevékenységük követését, a felhasználó 

befektető így mélyebben megismerheti a megvásárolni kívánt szolgáltatást. Másrészt 

lehetővé teszi exkluzív tudás csak alkalmazási szintű, „beszállítói jellegű” 

megvásárlását. Harmadrészt a rendszer egyre inkább betekintést nyújt a 

felhasználók elvárásaiba, ami folyamatosan segíti a portfóliómenedzsert kínálatának 

kialakításában. Az automatikus ráállást egy beépített diagnózis-rendszer nyújtja, 

amelyhez kulcsfontosságú (felhasználó rendszerhasználatának módjára vonatkozó) 

megfigyelési pontokat lehet megadni. A diagnózis-rendszer eredményei alapján a 
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következtető algoritmus már olyan ismeretekkel láthatja el a felhasználót, ami egyre 

inkább megfelel szokásainak. 

5. tézis 

Arra törekedtem, hogy kifejezetten a portfóliómenedzseri tevékenység támogatásához egy 

igényes portálszolgáltatás jöjjön létre (lásd 4. tézis), amihez a tervezés során számos 

szempontot szükséges egy dinamikusan kezelhető keretrendszerben megvizsgálni. 

Itt először (1. lépés) a felhasználói célokat kell meghatározni, vagyis azt, hogy mi célból 

szeretnék kialakítani egy ilyen rendszert. Ezen kívül fontos a felhasználói igények felmérése 

is: Milyen igényeket támasztanak a portállal szemben? Mely elvárások fontosak? Második 

lépésként a portálkészítő megpróbálja megkeresni azt a portált, amely a legnagyobb 

mértékben megfelel a kitűzött célnak. A megoldáskeresés alatt be kell azonosítani a 

szükségleteket, és javaslatot kell tennie a portál funkcionális leírására. A harmadik lépésben a 

meglévő körülményeket kell feltérképezni. Itt alaposan foglalkozni kell a szervezeti 

struktúrával, a szervezet informatikai kultúrájával, az egyes felhasználók 

információtechnológiai tudásával, a rendelkezésre álló adatokkal, valamint a meglévő 

pénzügyi eszközökkel. A negyedik lépés a meglévő rendszerhez való illesztés, a szervezetnél 

lévő informatikai alkalmazások beépítése az új rendszerbe. Ötödik lépés az elképzelt portál 

rendszertervének elkészítése az igényeknek megfelelően, és a megoldás elfogadása. Ha 

azonban a tervezett portál kiinduló feltételei nem megfelelőek, akkor kezdődik egy iterációs 

folyamat az erőforrások újbóli elosztására. 

A portálok kialakítása kiinduló feltételeinek megvizsgálásánál három alapvető területet lehet 

elkülöníteni: a felhasználói célokat, a portál megoldásokat és a meglévő körülményeket. E 

három részt egyesével kell feltérképezni, és utána kell kialakítani a megvalósítandó portál 

végleges tervét. 

A portál tervezés eredménye egy olyan rendszer kell, legyen, ami támogatja a 

gyorsabb döntést és a rendelkezésre álló adatok nagyobb megbízhatóságát. Ennek 

elérésére olyan felhasználói felületet és az adatstruktúrát kell létrehozni, ami 

figyelembe veszi a kérdezési logikát, a portálba bekerülő új adatokat (frissítést), ezek 

felhasználókhoz való tudatos eljuttatását és a tudásmegosztást. 
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