
Ph.D. értekezés



2

Bozány András
2007



3

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdasági és Társadalomtudományi Kar

Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

Bozány András

Létesítménygazdálkodási rendszerek 
használata örökségi helyszíneken

PhD értekezés

Budapest
2007. április 6.

Témavezető:
Dr. Pléh Csaba

Akadémikus, egyetemi tanár



4

PH.D. ÉRTEKEZÉS

BOZÁNY ANDRÁS

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK 

HASZNÁLATA ÖRÖKSÉGI HELYSZÍNEKEN



5

AZ ÉRTEKEZÉS BÍRÁLATA ÉS A VÉDÉSRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV A 

KÉSŐBBIEKBEN A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI 

EGYETEM GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KARÁNAK DÉKÁNI 

HIVATALÁBAN ELÉRHETŐ



6

Köszönetnyilvánítás

Ezúttal szeretném megköszönni Dr. Pléh Csaba egyetemi tanárnak és Dr. Kiss Ferenc 

egyetemi adjunktusnak, hogy a hosszú évek során a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Információ- és Tudásmenedzsment Tanszéken irányították 

kutatási munkámat. Rendkívül nagy segítséget nyújtottak a közös munkamegbeszélések 

és a tőlük kapott instrukciók, tanácsok, melyek irányvonalként szolgáltak az elméleti 

kutatásomban. 

Nagyon szeretném megköszönni közvetlen munkatársaimnak, Agócs Péternek, Kaukál 

Teréziának, Végh Balázsnak és Zéman Gábornak munkájukat, hogy támogattak minden 

felmerülő problémánál. Köszönettel tartozom a Tanszék előző és jelenlegi vezetőinek, 

Dr. Gelléri Péternek és Dr. Pléh Csabának, Dr. Kiss Ferencnek, Dr. Z. Karvalics 

Lászlónak és a Tanszék összes munkatársának, hogy emberileg és szakmailag mindvégig 

segítettek elkezdett munkám folytatásában.

Köszönöm az ICHEPIS [155] illetve a HEPORT [156] projekt többi konzorciumi 

tagjának, az Angkor Alapítvány részéről Jelen János és Kuszinger Róbert, a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal részéről pedig Jankovich-Bésán Dénes és Tóth János Attila 

segítségét is, akik a szakmai tapasztalatok átadásával és tanácsokkal, ötletekkel 

támogattak a témával kapcsolatos alaptudás megszerzésében és különböző folytatott 

kutatásaim során. 

Külön köszönetet szeretnék mondani Seidl Tibornak, a Graphisoft CAD Stúdió 

ügyvezető igazgatójának, aki a létesítménygazdálkodással kapcsolatosan felvetődő 

szakmai kérdésekben mindig előremutató tanácsokkal szolgálta a kutatások haladását.



7

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés ........................................................................................................................ 9

2. Örökségek ..................................................................................................................... 11

2.1. Az örökség, örökségvédelem, örökségi helyszínek fogalma ..................................... 11

Létesítménygazdálkodás ................................................................................................... 16

IT használat (FM, CAFM, CAIFM) ................................................................................. 19

Időhorizont dimenzió ........................................................................................................ 21

Paradigmák és trendek a létesítménygazdálkodásban és az örökségi helyszíneken......... 23

A létesítménygazdálkodás funkciói .................................................................................. 24

Örökségi helyszínek speciális tulajdonságai FM szempontból ........................................ 25

Örökségi helyszíneken működő informatikai rendszerek................................................. 30

Örökségi helyszíneken működő informatikai rendszerek integrálása .......................... 30
CAFM illetve testreszabott CAIFM rendszerek ............................................................... 31

Jelenlegi szoftverhasználat a létesítménygazdálkodásban............................................ 32
Adatgyűjtő és feldolgozó rendszerek................................................................................ 35

Állapot-felügyeleti és térfigyelő (ún. monitoring) rendszerek ......................................... 35

Állapotfelügyeleti rendszerek elektronikai eszközökkel való támogatása ....................... 37

Örökségvédelmi informatikai rendszerre vonatkozó ajánlások........................................ 38

Az örökségvédelmi létesítménygazdálkodási rendszerek adatigénye .......................... 39
Létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetése ............................................................. 41

Tervezés és stratégia ......................................................................................................... 41

Általános modell - létesítménygazdálkodás sok interakcióval ......................................... 45

A létesítménygazdálkodás kulcsterületeinek megvalósítása ............................................ 45

Karbantartás, visszacsatolás.............................................................................................. 46

Felhasználói igények kiértékelése..................................................................................... 46

Briefing ......................................................................................................................... 47
A végfelhasználók bevonásának hiánya ....................................................................... 48
Munkahelyi környezet fejlesztése................................................................................. 48
A briefing folyamatának menedzsmentje ..................................................................... 48
Használatba vétel utáni kiértékelés............................................................................... 48

Létesítmény fenntartás ...................................................................................................... 49



8

Létesítménygazdálkodás az örökségvédelmi rendszerekben............................................ 50

Létesítmények örökségi rendszerekben ............................................................................ 52

Örökségi helyszínek kezelése egy vagy több létesítmény együtteseként ......................... 52

CAIFM rendszerek használata az örökségvédelemben .................................................... 55

A létesítménygazdálkodási rendszer bevezetéséhez szükséges állapotfelmérés .......... 57
FM rendszerek előnyei az örökségvédelmi rendszerekben .......................................... 57
Rendszerintegráció adott helyszíni rendszeren belül.................................................... 58
Integráció több helyszín illetve helyszínek és központ között...................................... 59

Nemzeti örökségi információs rendszerek és FM alrendszereik ...................................... 62

Örökségi helyszínek kezelése közös rendszerben............................................................. 63

Örökségi és nem védett tárgyak kezelése ......................................................................... 66

Örökségi tárgyakra vonatkozó életciklus elv.................................................................... 68

Létesítménygazdálkodás természeti örökségi helyszíneken......................................... 71
Javasolt navigációs szinthierarchia modell örökségvédelmi FM rendszerekben ............. 72

Összefoglalás .................................................................................................................... 76

IRODALOMJEGYZÉK ................................................................................................... 82

ÁBRÁK JEGYZÉKE...................................................................................................... 101



1. Bevezetés

Az örökségi helyszínek szerepe napjainkban folyamatosan felértékelődik. Egyre 

népszerűbb turista célpontoknak számítanak a természeti és kulturális örökségi 

helyszínek, amelyekre két oldalról is nagy nyomás helyeződik: egyszerre kell ellátniuk a 

hagyományos értékőrzési feladatokat, másrészt az örökségek közönség számára történő 

bemutatását. A helyszíneket kezelő szervezetek működésének hatékonyabbá tétele 

érdekében olyan rendszerekre van szükség, amelyekkel hosszú távon biztosítható a védett 

értékek védelme, de egyidejűleg szükség van a kezelési költségek leszorítására is, hiszen 

cél a szükséges feladatok elvégzése melletti gazdaságos működés elérése. A 

létesítménygazdálkodás (FM, Facility Management) más területeken már bebizonyította, 

hogy képes megfelelni ezeknek a kihívásoknak, FM támogatórendszerek mégsem 

kerültek nagyszámban bevezetésre az örökségvédelemben.

A dolgozat egyik legfontosabb célkitűzése a természeti és kulturális örökségvédelmi 

rendszerek vizsgálata létesítménygazdálkodási rendszerek használhatóságának 

szempontjából. 

Az informatikai támogató rendszerek a kezelő szervezeteknél is fokozatosan egyre 

fontosabb szerephez jutnak, hiszen egyre jobb minőségű felügyelet érhető el kisebb 

működtető létszám mellett. Nagyobb pontosságuk mellett további előny az ember 

képességeihez képest óriási információ feldolgozó sebesség, de ezek a rendszerek 

gyakran valós idejű információgyűjtési, feldolgozási, kiértékelési feladatok ellátására is 

képesek, amely alapján gyorsan elkezdhetők a szükséges beavatkozó illetve a megelőzési 

munkálatok. 

A jobb minőségű védelemhez a dolgozat elkészítésének idején a legtöbb örökségvédelmi 

információs rendszer újjászervezésére szükség van. Általánosan kijelenthető, hogy a kor 

adta lehetőségekhez képest jelentős informatikai elmaradottság tapasztalható a helyszínek 

kezelő szervezeteinél.
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A helyszínek kezelésében használt informatikai támogató rendszereken belül is 

hangsúlyos szerepet kaphatnak a számítógéppel segített létesítménygazdálkodási 

megoldások. A dolgozat az ilyen rendszerek vizsgálatával is részletesebben foglalkozik.

A jelenlegi örökségvédelmi információs rendszerek egyik legnagyobb problémája, hogy 

nem támogatják hatékonyan a helyszínek létesítményként történő egységes kezelését. 

Gyakran kizárólag a védett objektumok kezelésére használnak információs rendszert, 

ezért a nem örökségi tárgyak és kapcsolódó folyamataik kezelése hatékonyan történik. 

Nincs mindenre kiterjedő, egységes nyilvántartás a helyszínek objektumairól, így a 

megfelelő háttér hiányában egyáltalán nem létezik, vagy nem valósulhat meg a 

helyszínek üzemeltetésére megtervezett stratégia sem.

A létesítménygazdálkodási rendszerekben azonban elérhető, hogy más, védelem alá nem 

tartozó objektumokat érintő kezelési feladatokat is ellássanak. Ez egyébként a 

költséghatékony működés mellett számos más előnnyel is járhat, hiszen a védett 

tárgyakkal – a korábban leginkább ad-hoc döntésekkel kezelt – tárgyak gyakran kerülnek 

közvetlen kapcsolatba, így azok minősége, állapota jelentős hatással lehet az 

örökségvédelem színvonalára. Ennek érzékeltetésére talán elegendő a múzeumokban 

működő tűzjelző készülékek működőképes állapotban tartásának fontosságát kiemelni.

Amennyiben létezik ilyen stratégia, a nem örökségi tárgyakra vonatkozó tervek és 

eljárások rendszerint különböznek a védett objektumokra vonatkozó hosszútávú kezelési 

célkitűzésektől. Azonban sajnos az az általános tapasztalat, hogy a kezelőszervek szinte 

kizárólag a védett objektumok kezelésére koncentrálnak, és számos esetben hosszú távon 

gazdaságtalanul működtetik a rájuk bízott területet a mindenkori lehetőségekhez képest.

Ezen a helyzeten segíthet létesítménygazdálkodási rendszerek helyszíneken való 

bevezetése és használatba vétele. A kutatás javaslatokat ad arra vonatkozóan is, hogyan 

implementálhatók méretgazdaságosságos örökségi informatikai rendszerek.
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2. Örökségek

2.1. Az örökség, örökségvédelem, örökségi helyszínek fogalma

Az örökségvédelem (megőrzés, fenntartás, konzerválás: conservation) számos definíciója 

ismert. Egyesek szerint kizárólag a természeti értékek védelmét kell érteni alatta, mások 

szerint a kulturális „erőforrások” védelme is beletartozik:

Az örökségvédelem a természeti erőforrások (tápanyagok, ásványok, víz, növények, 

állatok, stb.) bölcs használata. Tervezett beavatkozás vagy annak hiánya az élő és nem 

élő erőforrások (környezet) megőrzésére vagy védelmére [119].

[120] forrás szerint a természeti erőforrások olyan használata, amely biztosítja a jövő 

generációk számára is azok folyamatos rendelkezésre állását.

Újabb meghatározás szerint az emberi bioszféra használatának menedzsmentje azzal a 

céllal, hogy a lehető legnagyobb megőrizhető előnyöket élvezhesse a jelen generációja, 

de a jövő generációi is részesülhessenek az előnyökből. Részei a megelőzés, fenntartás, 

fenntartható használat, restaurálás és környezetfejlesztés. ([121] alapján)

[122] meghatározása szerint a konzerválás természeti erőforrások megőrzése és 

megújítása a legnagyobb hosszútávú közgazdasági és társadalmi haszon elérésére.

[123] az emberi erőforrások megőrzésére is kiterjesztett definíciót ad: „Az emberi és 

természeti erőforrások megőrzése és megújítása. A természeti erőforrások olyan elvek 

alapján történő használata, védelme és fejlesztése, amelyek a lehető legnagyobb 

közgazdasági és társadalmi hasznot biztosítják hosszútávon.”

„A legfontosabb létesítménygazdálkodási cél a munkahelyek, a munkakörnyezet 

optimalizálása, az üzleti főtevékenység támogatása az erre fordítható költségeken. A 
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létesítménygazda munkája során a lehető legnagyobb rugalmasságra törekszik, ezzel is 

elősegítve az állandóan változó környezetben működő üzleti főtevékenység, az üzleti 

mag sikerét.”[166]

A műemlékek és műtárgyak védelmére vonatkozó törvényi szabályozás nagyban 

meghatározza a kezelés módját. A kezelésre vonatkozó szabályok egyaránt vonatkoznak 

az állami illetve magán kézben található műemlékekre és műtárgyakra. A védett 

természeti és kulturális értékek kezelésére vonatkozó törvények különbözősége jelentős 

eltéréseket eredményez az egyes országokban alkalmazott védelem gyakorlatában. 

Sok országban más törvények szabályozzák a kulturális illetve természeti örökségek 

védelmét. Számos országban más szervezeti háttér szolgálja a kétféle helyszíntípus 

kezelését is.

A világviszonylatban is kiemelt fontosságúnak ítélt örökségi helyszínek felkerülhetnek az 

örökségnek jelölt helyszínek listájára, majd onnan idővel az UNESCO Világörökségi 

Listára is [111]. Az UNESCO rendszeresen frissíti a veszélyeztetett helyszínek listáját is. 

Az UNESCO világörökségi szervezetén kívül más nemzetközi szervezetek is működnek, 

amelyek az örökségek védelmével foglalkoznak, közöttük is talán legismertebbek az 

IUCN, The World Conservation Union [113], illetve a kulturális örökségekkel foglalkozó 

ICOMOS [112].

Az örökségi helyszínek olyan helyeket jelölnek, ahol fontos természeti vagy kulturális

tereptárgyak, döntő események, korszakalkotó tények legális védelme történik. Sok 

nemzeti és történelmi park örökségi helyszín [124]. [125] forrás szerint az örökségi 

helyszínek olyan helyek, amelyek tőkét kovácsolnak az örökségekkel való 

kapcsolatukból.

Az örökségi helyszínek számos kategóriába sorolhatók. A helyszínek egyes részei eltérő 

jellegűek lehetnek; az ilyen helyszínek egyszerre több megfogalmazott kategóriához 

tartozás kritériumát is kielégíthetik ([153] alapján).
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2.2. UNESCO Világörökségi kritériumok1

Az örökségi helyszínek kategóriákba sorolásának nemzetközileg talán legelfogadottabb 

módszere az UNESCO világörökségi szervezete által publikált kritériumrendszeren 

alapul. 

A szervezet a későbbiekben bemutatásra kerülő kritériumok azt is igyekeznek biztosítani, 

hogy a listán valóban a világ legjelentősebb örökségi helyszínei szerepeljenek.

Az UNESCO alapvetően kétféle kategóriát különböztet meg: kulturális és természeti 

kategóriákban lehet jelölni világörökségi helyszíneket. 

Az UNESCO definíciója szerint az alábbiak tekinthetők kulturális örökségnek:

 Műemlékek: építészeti munkák, monumentális szobrászati és festészeti alkotások, 

régészeti kor elemei vagy struktúrái, feliratok, barlanglakások és olyan jellemzők 

kombinációja, amelyek kiemelkedő univerzális értéket képviselnek a történelem, 

művészet vagy a tudomány szempontjából.

 Épületcsoportok: egymással kapcsolatban vagy különálló épületek, amelyek az 

építészetük, homogenitásuk vagy a tájképen elfoglalt helyük miatt kiemelkedő 

univerzális értéket képviselnek a történelem, művészet vagy a tudomány 

szempontjából.

 Helyszínek: Emberi kéz, vagy emberi kéz és a természet együttes munkái, és 

régészeti helyszíneket tartalmazó területek, melyek kiemelkedő univerzális értéket 

képviselnek történelmi, esztétikai, etnikai vagy antropológiai szempontból.

                                                
1 A fejezet [111] forrás anyagainak felhasználásával készült



14

Ugyanitt definiálják a természeti örökségeket is. Az alábbiak tekintendők természeti 

örökségnek:

 Természeti különlegességek, melyek olyan fizikai és biológiai képződményekből 

vagy képződmény csoportokból állnak, melyek kiemelkedő univerzális értéket 

képviselnek esztétikai vagy tudományos szempontból.

 Geológiai és fiziográfiai képződmények és precízen körvonalazott területek, 

melyek olyan fenyegetett állat- és növényfajok természetes élőhelyét alkotják, 

amely kiemelkedő univerzális értéket képvisel a tudomány vagy a megőrzés 

szempontjából.

Természeti helyszínek vagy precízen körvonalakkal meghatározott természeti területek, 

melyek kiemelkedő univerzális értéket képviselnek a tudomány szempontjából, a 

megőrzés, vagy a természeti szépségük miatt.

Az egyes tagországok feladata azonosítani és körvonalazni a különböző sajátosságokat, 

melyek az előzőekben említett feltételeknek megfelelő területeken fekszenek. 

A világörökségi helyszínek a szintén meghatározott hat kulturális és négy természeti 

örökségi kategória valamelyikében, vagy egyszerre több kategóriában jelölhetők az 

UNESCO Világörökségek Listájára.

A kulturális örökség 

i) az emberi kreatív eszme remekművét reprezentálja;

ii) az emberi értékekben bekövetkezett fontos változásról ad tanúbizonyságot, 

amely rövid idő alatt, vagy a világ egyik kultúrterületén történt, az 

építészetben vagy a technológiában, a képzőművészetben, várostervezésben, a 

tájtervezésben történt haladás mellett; vagy

iii) unikális, vagy legalábbis kivételes tanúbizonyságot tesz egy kulturális 

hagyományról vagy egy civilizációról, amely jelenleg is él vagy eltűnt; vagy

iv) kivételes példa egy épülettípusra, építészeti vagy technikai együttesre, vagy 

tájképre, amely az emberi történelem egy jelentős időszakát illusztrálja; vagy
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v) a hagyományos emberi települések vagy a földhasználat kivételes példája, 

amely egy kultúra (vagy kultúrák) képviselője, különösen, ha az sebezhetővé 

vált visszafordíthatatlan változások hatásának következtében; vagy

vi) közvetlenül vagy kézzelfoghatóan kapcsolatba hozhatók eseményekkel vagy 

élő tradíciókkal, eszmékkel vagy hiedelmekkel, kivételes univerzális 

jelentőséggel rendelkező művészeti vagy irodalmi munkáknak (a Bizottság 

szándéka alapján ezen kritérium alapján csak kivételes körülmények között és 

más kulturális vagy természeti kategóriák mellett igazolhatja a Listára való 

felvételt).

Ezen kívül léteznek még olyan követelmények is, amelyeket minden kulturális 

örökségnél megkövetelnek.

A természeti örökségeket alapvetően négyféle kategóriába soroljuk:

i) kivételes példák, melyek reprezentálják a föld történetének főbb korszakait, 

beleértve az élet keletkezését, a földrészek kialakulásának jelentősebb 

geológiai folyamatokat, vagy jelentős geomorf, fiziográfiai jellemzőket; vagy

ii) kivételes példák, melyek az evolúció és a földfejlődés során zajló jelentős 

ökológiai és biológiai folyamatokat, édesvízi, parti és tengeri öko-

rendszereket, növény és állattársulásokat reprezentálnak; vagy

iii) páratlan természeti jelenséget vagy kivételes természeti szépséget és esztétikai 

fontosságokat tartalmaznak; vagy

iv) a helyben végzett biológiai sokféleség védelme szempontjából 

legfontosabbnak és legjelentősebbnek minősülő természetes élőhelyet 

tartalmaznak, ideértve a tudomány és a megőrzés szempontjából kiemelkedő 

univerzális értékű fenyegetett fajokat tartalmazó területeket.
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Létesítménygazdálkodás2

A létesítménygazdálkodás (Facility Management, FM) az International Facility 

Management Association (IFMA) [114] definíciója szerint egy több területet körülölelő 

szakma az épített környezet működésének emberek, helyek, folyamatok és technológiák 

integrálásával történő biztosítására.

A IFMA korábbi definíciója szerint az FM a fizikai munkahelyek emberekkel és a 

szervezet munkájával történő koordinálását jelenti. Az üzleti igazgatást és építészetet 

integrálja a viselkedési és mérnöki tudományokkal [116]. 

A nemzetközi szervezeten kívül mások is megpróbálták definiálni a 

létesítménygazdálkodás fogalmát. A németországi létesítménygazdálkodási szervezet 

(GEFMA) definíciója például a következő: A létesítménygazdálkodás egy vállalkozói 

folyamat, amely a tervezés, kontrolling, épület- és létesítménygazdálkodás integrálásával, 

a munkahely és munkakörnyezet figyelembe vételével teszi rugalmasabbá a használatot, 

a munka produktivitását és a tőkemegtérülést [118]. 

Franklin Becker (Cornell University) [168] szerint „A Facility Management az épületek 

és az azokhoz tartozó épületrendszerek, felszerelések és berendezések gazdasági és 

műszaki tervezése és menedzselése abból a célból, hogy a szervezetet képessé, 

fokozatosan alkalmassá tegyük alapvető üzleti céljainak elérésére”. 

Czerny József (PricewaterhouseCoopers) másik definíciót javasol [169]: „A FM az 

épületekkel és az épületekhez kapcsolódó műszaki/gazdasági folyamatokkal való 

gazdálkodás, e folyamatok irányítása, színvonaluk és teljesítményük mérése”.

Soóki-Tóth Gábor (KOLPRON) [169] szerint „a munkahelyi környezet teljes vertikumát 

átfogó irányítást jelent, középpontjában az ember és a hatékonyság áll.”

                                                
2 Ez az alfejezet korábbi kutatások eredményeinek felhasználásával készült ([136][138]).
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Barts J. Balázs, (HUFMA) [167] „a létesítménygazdálkodás egy szervezet hosszú távú és 

minél eredményesebb működéséhez a munkafeltételek és a körülmények rendszerének 

megszervezése és irányítása, a költségek csökkentését és a legnagyobb nyereség elérését 

segítve.” 

Dr. Hajnal István (Ernst&Young) [167] szerint „a létesítménygazdálkodást 

értelmezhetjük úgy tehát, mint az ingatlanbefektetés folyamatos, szisztematikus 

gondozását.”

M. Jouvent (APOGEE) [169] szerint „a FM olyan, egyetlen felelős kezében összefogott, 

eszközök kezelésére és kiszolgáló tevékenységek szervezésére szolgáló rendszer, amely 

segítségével egy adott szervezet alaptevékenységének ellátásához nyújthatunk segítséget 

a legjobb minőség / élettartam / költség arányt figyelembe véve.”

A létesítménygazdálkodás olyan interdiszciplináris kutatási terület, amely szoros 

kapcsolatban áll menedzsment, informatikai, közgazdaságtani és további 

tudományágakkal is, és eredményei jelentős költségeket megtakarítva használhatók 

különböző alkalmazási területeken.

Az alábbi főbb funkcionális FM felelősségi területeket különböztetik meg [115]: 

 Hosszútávú és éves létesítménytervezés,

 Létesítménnyel kapcsolatos financiális előrejelzések, 

 Ingatlan akvizíció és/vagy eladás,

 Munka specifikációk, installálás és hely menedzsment,

 Építészeti és mérnöki tervezés és design,

 Új gyártás és/vagy renoválás,

 Fenntartás és működés menedzsment,

 Telekommunikáció integrációja, biztonság és általános adminisztratív szolgáltatások. 

A számítógépekkel támogatott létesítménymenedzsment (CAFM) rendszerek használata 

komoly fejlődést jelentett, ilyen rendszerek használatával valóban hatékony 
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létesítménygazdálkodás folytatható, hiszen a rendszer használata önmagában is 

költségmegtakarítást tesz lehetővé gyorsabb válaszidők biztosítása mellett.

Azonban az FM funkciók más csoportosításai is ismertek. Egy régi csoportosítást 

mutatnak be Kast és Rosenzweig [64], akik szerint a következő létesítménygazdálkodási 

folyamatok megkülönböztetésére van szükség:

 Státusz dokumentáció

 Terület menedzsment

 Létesítményekhez kapcsolódó emberi erőforrás menedzsment

 Készletezés, leltár

 Takarítás

 Kulcs/Hozzáférés/Biztonság

 Költözés

 Hálózat menedzsment (telekommunikáció, elektromos adatfeldolgozás, világítás)

 Tűzvédelem

 Szerződés menedzsment/lakó- és bérlő menedzsment

 Ingatlan menedzsment/Ingatlan portfólió menedzsment

 Műszaki munkák menedzsmentje (épületgépészet)

 Gépek, berendezések

 Világítás

 Fenntartási, javítási munkák

 „Help Desk”/ katasztrófa menedzsment

 Hely- és épület (létesítmény) költség kalkuláció

A fenti folyamatok részletesebb leírását [136] tartalmazza, amely a 

létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetésének és működtetésének kérdéseivel is 

foglalkozik. 
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Döntéstámogatás információs rendszerek használatával (FM, CAFM, CAIFM)

A létesítménygazdálkodást a 3P (People, Process, Place) együtteseként is definiálják 

[117], amelyhez hozzákapcsolódik egy negyedik, a folyamat sikeres megszervezéséhez 

és végrehajtásához szükséges technológia. A CAFM rendszereknél a folyamatok 

számítógépes támogatása is megjelenik, azonban ezek még csak elszigetelt informatikai 

rendszerek, a nagy szoftvercégek azonban a vállalat informatikai rendszerének integrált 

részévé fejlesztett CAIFM rendszerek forgalmazására helyezik a hangsúlyt.

Létesítmények alatt helyek, épületek, ingatlanok, parkok, intézmények és materiális vagy 

immateriális infrastruktúrák együttesét értjük [117]. Az IFMA szervezet honlapján a 

dolgozat készítésekor olvasható legújabb definíció szerint a létesítmények alatt bizonyos 

cél érdekében épített, felállított vagy alapított dolgokat kell érteni [114]. 

Az FM informatikai fejlődése következő három főbb szakaszra bontható [117]:

FM (Facility Management) = 3P:

People (Emberek);

Process & Technology (Folyamat és technológia); 

Place (Hely).

Az FM elvek alkalmazásával ellépés történik az ad-hoc döntések időszakához 

képest. Kiépülnek a támogató szervezetek, de azok létesítménygazdálkodási 

rendszerek, melyek IT támogatás nélkül működnek, nem elég rugalmasak. 

CAFM (Computer Aided Facility Management)

CAFM = IT az FM-ért (a 3P-ért)

CAFM = Informatikai rendszer

Grafikus és alfanumerikus információk kezelésére képes rendszerek is ide 

tartoznak, amelyek még elszigetelt módon működnek a vállalat többi rendszerétől.

CAIFM (Computer Aided Integrated Facility Management)

CAIFM = FM IT, mint a vállalkozás informatikai rendszerének integrált része. 

Pl.: ERP rsz., épületek automatikai rsz., MIS.
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Létesítménygazdálkodás a szervezetek ingatlanjainak és infrastruktúrájának teljeskörű 

menedzsmentje, melynek célja a vállalati alaptevékenységek produktivitásának javítása 

[117]. A teljeskörű menedzsment a létesítmények kezelésének teljeskörű vizsgálatát és 

költségszámítást jelenti. Teljeskörű létesítményvizsgálatot (ingatlanok, infrastruktúra) 

jelent a teljes életciklus alatt, amely az ötlet megszületésétől az objektumok eltávolításáig 

tart [117].

Az IT és a létesítménygazdálkodási rendszerek fejlődése lehetővé tette a 

létesítménygazdálkodás informatikai alapokra helyezését. Ezáltal nagyobb sebesség, 

nagyobb működési biztonság vált lehetővé. 

A számítógépekkel támogatott rendszerek gyorsabb reagálási időket tettek lehetővé, 

leszorították a működési költségeket, és háttérbe szorították az ad-hoc döntéseket. 

Mind operatív, mind stratégiai szinten megkönnyíti a munkát, mivel a gépiesen végzett 

feladatok nagy részét leveszi az ember válláról. Az informatikai támogatórendszer keretet 

biztosít a létesítménygazdálkodás hatékonyabb végzéséhez. 

A CAFM rendszerek elterjedéséhez el kellett fogadni, hogy megfelelő informatikai 

ismeretek megszerzése után a számítógépekkel támogatott feladatvégzés alacsonyabb 

költségek mellett nagyobb biztonsággal végrehajtható.

Paradigmák:

 Létesítménygazdálkodási rendszerek kialakulása előtti létesítménykezelés;

 Létesítménygazdálkodási rendszerek megjelenése (menedzsment rendszerek);

 Létesítménygazdálkodási rendszerek számítógépes támogatásának megjelenése;

 Létesítménygazdálkodási rendszerek más informatikai rendszerekkel integrálása.

A listán lefele haladva az ad-hoc döntések aránya fokozatosan csökken, és a döntésekhez 

egyre több, egyre jobb minőségű adat áll rendelkezésre. A hatékonyságot szervezési 

megoldásokkal, majd egyre integráltabb informatikai rendszerekkel javították.
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Időhorizont dimenzió: rövid és hosszútávú gondolkodás

A létesítmények alapvetően operatív szinten történő kezelésétől hosszú út vezetett a

hosszú távon tervezett létesítménygazdálkodás kialakulásáig azokban az intézményekben, 

ahol az FM nem a magfolyamat része. 

Korábban a létesítménygazdálkodási kérdésekben rendszerint nem számoltak hosszú 

távon előre. Ezek többsége a költségcsökkentés érdekében ma FM rendszereket használ. 

A korábbi nézet tehát az idők folyamán megváltozott, és a létesítményeket kezelő 

vállalatok a kiéleződött versenyben fokozatosan kezdenek erre a területre is jobban 

koncentrálni, hiszen komoly eszközállomány fekszik a létesítményekben, amelynek 

fenntartása és a felújításai hosszú távon komoly költségekkel járnak.

A létesítmények jobb menedzsmentjével az alapfolyamatok biztonságosabb végzése is 

lehetővé válik. Azonban a létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetéséhez jelentősen 

hozzájárult a nagy, jól testreszabható, időközben kiforrott támogató informatikai 

rendszerek kialakulása, és áruk utóbbi időkben tapasztalható jelentős csökkenése.

 Kezdeti, ad-hoc döntések és az operatív szinten végzett létesítmény kezelés időszaka

A létesítmények kezelése során hiányzik a hosszútávú tervezés, ezért gyakorlatilag csak a 

rövidtávú optimalizálási kritériumok érvényesülhetnek. A hosszabb távú tervezés 

jellemzően háttérbe szorul az alaptevékenységre való erős koncentrálásnak köszönhetően. 

A folyamatra való összpontosítás hiányában az optimálishoz képest komoly 

többletköltséggel dolgoznak ezek a vállalatok. 

Korábban a megfelelően végzett létesítménykezelésre fordított figyelmet és a 

megelőzésre, információszerzésre fordított erőforrásokat kidobott pénznek tekintették, 

gyakran pedig nem is értettek a létesítménygazdálkodáshoz. Bár az ingatlan 

beruházásokra jellemző hosszú időre történő előre tervezésnél a meghozott döntéseknek 
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komoly kockázata van, óriási összegek takaríthatók meg a kizárólag rövidtávú 

gondolkodás elhagyásával.

 Stratégiai szintre emelt létesítménygazdálkodás (hosszútávú tervezés)

A stratégiai létesítménygazdálkodás hosszabb távon biztonságos és költséghatékony 

működést tesz lehetővé. Ahol korábban másodlagos tevékenységként kezelték az 

alaptevékenységtől távol eső FM folyamatokat, a változtatásoknak köszönhetően több 

helyen a stratégiai döntéshozatal során (legfelsőbb szinten) is megfelelő képviseletet 

kapnak. 

Az intézmény fő tevékenységi területeinek (alapfolyamat, magfolyamat: core process) 

felső vezetésben történő érvényre jutását érdemes a stratégiai szinten való 

megjelenítésükkel biztosítani. A dolgozat a későbbiekben megválaszolja azt a kérdést, 

hogy az örökségvédelmi rendszerekben a létesítménygazdálkodás alapfolyamatnak 

minősül-e. Az örökségvédelmi információs rendszerekben a stratégiai szinten is 

kiemelten érdemes kezelni a létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódó kérdéseket.

A létesítménygazdálkodás gyakorlatában két dimenzióban is paradigmaváltás következett 

be. 

Az egyik dimenziót a döntéstámogatás fejlődése jelentette, és elsősorban az 

információtechnológia fejlődése indukálta a számítógépes támogatás (CAFM), illetve 

annak későbbiekben a vállalat más rendszereivel való integrálásával (CAIFM). 

Paradigmaváltás figyelhető meg a létesítmények kezelésének prioritásában is, mert a 

létesítménykezelés fokozatosan beépül a tervezett hosszútávú stratégiába olyan 

szervezeteknél is, ahol az alaptevékenységnek nem része a létesítménygazdálkodás, de 

jelentős létesítményállománnyal rendelkeznek.
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Fejlődés és trendek a létesítménygazdálkodásban és az örökségi helyszíneken

K.O. Roper és J.L. Beard szerint az irodai automatika technológiai és az internet 

fejlődése alapvetően megváltoztatta a létesítménytervezés folyamatát [110]. 

A telekommunikáció és az internet fejlődését vizsgálta Katherine Jones-Garmil is, aki 

könyvében [96] az online hálózatok, a digitális gyűjtemények [99] és még számos más 

kérdéssel is foglalkozik. Elsősorban az új technológiák megjelenésének a múzeumok 

céljaira, missziójára kifejtett hatásait vizsgálta. A könyv nagyban támaszkodik Gill, 

Gordon és Williams [100-102] előadásaira. A kötet az új technológiák múzeumokban 

való használatáról szóló első könyvek közé sorolja magát [103]. Ez a könyv jelentősen 

hatott a múzeumok és az új médiafajták közötti kapcsolatokkal kapcsolatos 

gondolkodásmódra [103]. 

További kutatások vizsgálták, miként hatott a létesítménygazdálkodásra a különböző 

hardver eszközök megjelenése [153] [158]. Az épület szimuláció trendjeit Godfried 

Augenbroe [97] részletesen is összefoglalta cikkében.

Az egyes korok, és politikai rendszerek különbözőképpen értékelhetik ugyanazokat a 

múltbeli eseményeket. A változó tudás paradigmák miatt a kulturális helyszínek szerepe 

fokozatosan átértékelődik. A történelmi és a természettudományi múzeumok szerepét 

Fiona Cameron [98] is vizsgálta az állandóság és a változó tudás paradigmák oldaláról.
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A létesítménygazdálkodás funkciói

Egy FM funkció hierarchiáját az International Allience for Interoperability (IAI) North 

American Facilities Management Domain Committee (NAFMDC) készítette el egy 

létesítménygazdálkodási projekthez. A hierarchiában az FM funkcióknál és a 

folyamataiknál általánosan két alapvető szempontot vettek tekintetbe: az első egy 

általános menedzsment-tervezési és irányítási funkció, a másik pedig egy specifikus vagy 

azonosítható FM funkció. A tervezési és irányítási funkciók a következők: kapcsolódó 

menedzsment területek (scope management), valamint költség-, idő-, munka-, és 

kockázatmenedzsment funkciók, melyek számos alfunkciót tartalmaznak [60].

Az azonosítható FM funkciók [61] szerint három alapvető kategóriába sorolhatók: 

fenntartás és működés menedzsment, ingatlan menedzsment, és szolgáltatások. A 

fenntartás és működés menedzsment tovább bontható három összekapcsolódó 

funkcionális területre: megfigyelés és követés, fenntartás, átalakítás és javítás, és hely 

menedzsment. Ezek alfunkciói is definiáltak.

Yehiel Rosenfeld és Igal M. Shoret [2] bemutat egy modellt az épített létesítmények 

felújítására, pontosítja a renoválás, fenntartás, javítás, definícióit. 

M.A. Hassanain, T.M. Froese és D.J.Vanier [4] a fenntartás menedzsment (angolul: 

Maintenance Management) modelljét mutatják be, de tárgyalják a folyamatokat és a 

kapcsolatokat is. A. Ekholm és S. Fridqvist [5] egy új koncepcióról számolnak be, és hely 

központú nézőpont bevezetését javasolják a létesítményekben.

Robert E. Johnson és Mark J. Clayton [6] azt vizsgálták, miként hatnak az FM 

menedzserek által követett gyakorlatra a technológiai változások. A hardver megoldások 

technológiai fejlődésének létesítménygazdálkodási rendszerekre gyakorolt hatását [153] 

és [158] kutatások elemzik.
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Örökségi helyszínek speciális tulajdonságai FM szempontból

A létesítménygazdálkodás tetszőleges létesítmények kezelésének ellátására képes, az 

örökségvédelemmel kapcsolatos létesítménygazdálkodás azonban — többek között — az 

alábbi speciális tulajdonságokkal rendelkezik:

 A kezelés alatt álló objektumok gyakran igen nagy vagy felbecsülhetetlen értéket 

képviselnek.

 Az örökségvédelmi tevékenység több helyen állami és/vagy non-profit 

szervezetek kezelésében áll, amely megkülönböztethető a profitorientált FM 

intézményektől. (Persze számos magánkézben levő helyszín is létezik). A 

kezelőszervezetek helyes működési elve az, ha az örökségvédelmi tevékenység 

korábban bemutatott definíciói által megfogalmazott társadalmi haszon elérésére 

is törekszenek.

 Az általánosan megszokotthoz képest más preferenciarendszer érvényesül: 

előtérbe kerül az állapotfelügyelet és a megfelelő védelem biztosításának 

követelménye a profitszerzéssel közvetlenebb kapcsolatban levő (FM és nem FM) 

területekkel egyaránt: a költségcsökkentéssel, helykihasználással, erőforrás 

takarékossággal szemben.

 A piac és a gazdasági helyzet változásaihoz való állandó alkalmazkodás kevésbé 

jellemző a teljesen állami finanszírozású intézmények esetén, mert a finanszírozás 

módjából adódóan ezek csak szélsőséges esetekben befolyásolhatják 

számottevően a célok teljesíthetőségét.

 Kevésbé dinamikus környezet, azonban bizonyos esetekben (pl. katasztrófák 

esetén, bizonyos mérési eredmények feldolgozásakor) igen gyors reagálási és 

beavatkozási időre lehet szükség, melyet a gépi felügyelet, vagy a gépi és emberi 

együttes felügyelettel lehet hatékonyan támogatni.

 Más, esetleg több állapotjellemző mérésére van szükség az örökségvédelem 

számára, mintha ugyanazok a tárgyak nem minősülnének örökségnek. A mérések 

egyik célja, hogy időben elvégezhetők legyenek a megelőző jellegű 

beavatkozások.
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 Automatikus működésű elektronikai rendszerekkel való FM integráció igénye 

megnőhet, amely jóval gyorsabb, illetve számos esetben valós idejű automatizált 

adatfeldolgozást és riasztásokat tesz lehetővé.

 A létesítménygazdálkodás kikényszeríti a költséghatékony megoldásokat azáltal, 

hogy minimális szintre igyekszik csökkenteni/minimalizálni az ad-hoc döntéseket 

igénylő helyzetek számát. A teljeskörű irányítást rendszerszemlélet bevezetésével 

éri el, amelyben felkutathatók a nem költséghatékony pontok.

 Megfelelő rendszerszemlélet és a stratégia hosszabb távon biztosítani képes a 

kielégítő biztonság fenntartását, de a gyors reakciót igénylő helyzetekben is 

hatékonyabb, pontosabb beavatkozást tesz lehetővé a kor színvonalának 

megfelelő számítástechnikai és telekommunikációs eszközök igénybevételével.

 A máshol használt állapotjellemzőkön kívül ezen a területen sokkal többféle és 

pontosabb mért állapotinformációra, és szervezettebb mérésekre van szükség, 

melyek elemzését követően időben megtörténhetnek a szükséges beavatkozások, 

megállíthatják komolyabb károsodás kialakulását, a tönkremenés mértékét, vagy 

az elveszés, megsemmisülés bekövetkezését.

 Rugalmassá teszi az örökségi helyszíneket. Megfelelő kapacitáskihasználást 

biztosít, de pl. olyan kiállítások, rendezvények szervezésénél is pontosan 

vezethető a hely szerinti nyilvántartás, melyekhez a jelentős átrendezésre van 

szükség.

A rugalmasság, hajlékonyság néhány fontosabb eleme:

 Szakszerű, gyors, szervezett működés, pontosan tisztázott feladatok és 

környezet, amely jobb minőségű védelemhez és költséghatékonyabb 

működéshez vezet;

 Kiszámíthatóságot biztosító rendszer, ahol lehetővé válik a tervezés;

 Az ad-hoc és a számítógéppel nem támogatott döntési környezetekhez 

viszonyítva gyorsabb, megalapozottabb, pontosabb, jobb minőségű 

beavatkozást tesz lehetővé.

 Az erősségek, gyengeségek, veszélyek, fenyegetések figyelésével a SWOT és 

STEP analízis beépülhet az intézményi folyamatokba. Utóbbi az intézmény 
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szempontjából kifelé a természeti, szociológiai, technikai, gazdasági és 

politikai környezet állandó figyelését, míg az előbbi inkább befelé fordulva a 

folyamatok és állapotok folyamatos ellenőrzését jelenti.

 A tereprendezések, költözések folyamatában is eltérések tapasztalhatók, hiszen 

még a védett objektum környezetében található tárgyakkal kapcsolatos változások 

hatását is figyelembe kell venni, nehogy kárt okozzunk a védett entitásokban.

 A jelenlegi helyzetben általában háttérbe szorultak bizonyos ingatlan 

menedzsment funkciók, bár ezek szerepe a későbbiekben még sokat nőhet. A 

marketing elsősorban a dinamikusan növekvő turizmus miatt egyre nagyobb 

méreteket ölt. Itt is megjelenik a kiszervezés (outsourcing), de olyan területeken is 

lassú elmozdulás tapasztalható, mint a bérlés és a lízing, ezek azonban jellemzően 

nem a védett objektumokkal és területekkel, hanem az ezeken kívüli 

tevékenységekkel kapcsolatban jelennek meg.

 Az ingatlanok rendszeres eladása és vétele örökséggé minősített ingatlanok esetén 

kevésbé jellemző, ennek oka többek között az, hogy viszonylag alacsony az ilyen 

ingatlanok kínálata, de bonyolultabbak az engedélyeztetési eljárások is. Azonban 

az ilyen örökségi területen illetve azok közelében levő épületek kiadása a 

turizmus növekedésével egyre jelentősebbé válik. Az örökségvédelem célja éppen 

nem a profitszerzés, bár a növekvő népszerűségű örökségi turizmus miatt ez is 

egyre fontosabbá válhat.

 A létesítmény határainak kijelölésében is eltérő módszerek használatára van 

szükség. Ennek oka, hogy az örökségi területek nagy részére jellemzőek a 

tisztázatlan tulajdoni és használati jogok. Az örökségvédelmi és 

létesítménygazdálkodási rendszerbe vont területek egymástól eltérhetnek. Több 

elkülönülő területből álló helyszínek további problémákat okoznak. Egyes 

helyszínek országhatáron átnyúlnak, így több ország törvényi szabályozása is 

vonatkozik rájuk. Ilyenek például az örökségi helyszínek között a Szlovákia és 

Magyarország által közös örökségként kezelt Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-

karszt barlangjai (1995), illetve az Ausztria és Magyarország által közösen 

nevezett Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (2001) [126].
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 Katasztrófák elleni védekezés

A kockázat- és katasztrófa menedzsment a létesítménygazdálkodás része, amely az 

örökségi rendszerekben kiemelt jelentőséghez jut. A különböző csapások elleni 

védekezésnek jelentős irodalma van (pl. [88]-[92]). 

E. Cagno, A. Di Giulio, P. Trucco [90] kiemelte egy biztonságfejlesztő program tervezési 

fázisának fő célkitűzéseit, azonosította a három legfontosabb célkitűzést és hasonlóan a 

három legjelentősebb korlátot ilyen programok kialakításánál.

Az üzleti tervezés (business planning, BP) illetve az információs rendszertervezés 

(information systems planning, ISP) integrációja döntően fontos ahhoz, hogy az 

információs rendszer hatékonyabban támogassa az üzleti stratégiát. William R. King és 

Thompson S.H. Teo [91] vizsgálta az ISP reaktív és proaktív módjait.

Örökségvédelmi információs rendszerekben is találkozhatunk polcról levehető 

alrendszerekkel, ezen belül is talán a vállalatirányítási rendszereknek van a legnagyobb 

irodalma. Purnendu Mandal és A. Gunasekaran [93] egy esettanulmányt mutatnak be a 

változás menedzsment stratégiai megfontolásaival [94], beleértve az implementációt, 

illetve az azt megelőző és azt követő időkre javasolt stratégiákat. 

A vállalati erőforrás tervező rendszerekre vonatkozó további tanulmányok egyikében 

Palaniswamy Rajagopal [95] bemutatja az ERP implementáció fejlesztési szétterjedését 

három ERP rendszer vizsgálatával.

A növekvő számú örökségi turista egyre jobb szolgáltatási színvonalat, új megoldásokat

követel. Ezt az igényt komoly infrastrukturális beruházásokkal lehet kielégíteni. A 

katasztrófák elleni védekezés szintén komoly problémát okoz a helyszín kezelőinek, ezt 

nagyszámú kutatás támasztja alá, amelyek elsősorban az elemi és ember által okozott 

katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatosak (tűz, földrengés, lopás és vandalizmus 

elleni védekezéssel foglalkozó kutatások, stb.). [80-84]
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Bár Kathy O. Roper és Jeffrey L. Beard [85] a stratégiai létesítménytervezés múzeum-

specifikus elemeit tárgyalja a célok, szervezet és a folyamatok stratégiai 

létesítménytervezésével, a kapott eredmények kiválóan használhatók a legtöbb kulturális 

örökségi helyszínre. 

Az örökségi helyszínek külső területei gyakran nem épített helyszínek, és vannak olyan 

területek is, amelyeken mezőgazdálkodás folyik. Az utóbbi területtípus kezelésére 

használt farm menedzsment informatikai rendszerek menedzsment és szociológiai 

módszerek szerinti vizsgálatát Verstegen és Huirne [86] végezték. A Menedzsment 

Információs Rendszerek értéke jelentősen különbözik az egyes farmok között [87]. Az 

előbbi megállapítások kiterjeszthetők az örökségek területén folytatott mezőgazdasági 

tevékenységre is.

Az örökségvédelemben a létesítménygazdálkodás egyes területei háttérbe szorulnak, és 

szemben például a jelentős ingatlan portfólió menedzsmentet folytató pénzügyi befektetői 

szektorral [161] itt inkább a létesítmény fenntartás funkciói kerülnek előtérbe. 
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Örökségi helyszíneken működő informatikai rendszerek

Örökségi helyszíneken működő informatikai rendszerek integrálása

A napjainkban használt örökségvédelmi informatikai rendszerek elsősorban örökségi 

objektumok nyilvántartására készültek, így adatbázisuk gyakran kizárólag a védett 

tárgyakkal kapcsolatos adatokat tartalmazzák. Ilyen hazánk örökségvédelmi rendszere is.

A helyszínen a megfelelően végzett létesítménygazdálkodás ennél jóval több tárgy —

például a helyszín nem védett objektumainak (és területeinek) — kezelését is elláthatja. 

A létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetésének elején érdemes eldönteni, pontosan 

mely terület(ek)en mely tárgyak kezelésével foglalkozzon. Az örökségvédelmi 

rendszereknél ez a gyakorlatban rendszerint azt jelenti, hogy a védett objektumokon kívül 

a stratégia megvalósításának szempontjából fontosnak ítélt további tárgyak kezelésével is 

foglalkozik. Persze a legtöbb helyszínen találhatók FM szempontból is kevésbé fontos 

tárgyak, amelyek kezelésbe vonása nem szükséges.

Ahol még nem alkalmazzák, az örökségi informatikai nyilvántartó rendszert érdemes 

kiegészíteni integrált, számítógéppel támogatott létesítménygazdálkodási (CAFM), illetve 

ahhoz kapcsolódó állapotfigyelő rendszerekkel. 

Az integráció több szinten megvalósítható: az egyik legegyszerűbb módszer az, ha 

Internet/intranet/extranet szintű szolgáltatásokon keresztül valósul meg az integráció, 

hiszen ebben az esetben valóban egységes felület hozható létre. 

A célszerűség azt diktálja, hogy minden, az örökségvédelmi nyilvántartó rendszerben az 

adott helyszínhez tartozó tárolt adatot kezelje az integrált CAFM rendszer is. 
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CAFM illetve testreszabott CAIFM rendszerek

A széles körben elterjedt, akár boltban is megvásárolható létesítménygazdálkodási 

rendszerek már rendszerint megfelelő támogatást és szolgáltatásminőséget garantálnak a 

létesítménygazdálkodás üzembiztos lebonyolításához. 

Ezek a CAFM rendszerek számos referenciával rendelkeznek, általánosságban jól testre 

szabhatók és hasonlóan jól integrálhatók szinte minden más informatikai rendszerrel. Kis 

programozás igényük miatt viszonylag gyors rendszer bevezetést tesznek lehetővé, ezért 

a saját fejlesztésű CAFM rendszerekhez viszonyítva olcsóbban bevezethetők és 

üzemeltethetők [133 alapján]. 

Három széles körben elterjedt integrált CAFM rendszer igen sok szempont szerinti 

összehasonlítását tartalmazza [133], ilyen rendszerek bevezetésével kapcsolatos vállalati 

döntéshozatali folyamatokat [136] foglalja össze. 

A létesítménygazdálkodási területen való általános felhasználhatóságot azonban csak a 

valóban legkiemelkedőbb CAFM rendszerekkel érhetjük el. A konkrét bevezetési 

projekteknél azonban pl. az IFMA szerint megfogalmazott FM definícióban szereplő több 

létesítménygazdálkodási funkció informatikai rendszerrel történő támogatása — az 

igényeknek megfelelően — akár szándékosan is kimaradhat.
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Jelenlegi szoftverhasználat a létesítménygazdálkodásban

A CAD rendszerek (AutoCAD, ArchiCAD, stb.) elsődlegesen építészeti vagy mérnöki 

tervezésre és vázlatok készítésére alkalmasak, bár nem támogatják a teljes FM 

funkcionalitást, képesek olyan egyszerűbb FM feladatok ellátására, mint pl. a 

helyallokáció [58 alapján]. 

Az egyedülálló CAD alkalmazások FM célú felhasználásának problémája, hogy 

elsősorban tipikusan rajzoló eszközként használják, de nem használják FM adatok 

tárolására. Paul Davies [3] a CAD rendszereket részletesebben is elemzi, eközben 

röviden kitérve az FM rendszerekkel való kapcsolatra is [58]. 

A térinformatikai (GIS) alkalmazások hasonló grafikus felülettel rendelkeznek, mint a 

CAD rendszerek, bár ezek kiterjesztik a meglevő képességeket nem grafikai jellegű 

adatok grafikai adatokhoz kapcsolásának lehetővé tételével.

Az adattípusok és struktúrák nagyban függnek az adott térinformatikai rendszertől, ezért 

nehéz a GIS rendszerekben tárolt adatok más FM alkalmazások számára történő átadását 

biztosítani, de hasonlóan nem képesek átvenni az adatokat más FM rendszerektől sem, 

mivel elsősorban nem FM funkciók támogatására készültek [58 alapján]. 

Továbbá, a legtöbb FM rendszernek szüksége van olyan, az építkezési munka során 

keletkezett adatokra, melyek CAD rendszerek segítségével készültek. Bár lehetséges 

néhány rendszerben rutinszerűen beimportálni adatokat CAD alkalmazásokba, az 

importált adatok mégis megmaradnak a generikus CAD formátumban, minden projekt- és 

FM specifikus információ nélkül. Következtetésképpen, a legtöbb GIS rendszer nem 

megfelelő FM célokra [58].

Az FM célokra használt másik szoftverkategóriát az adatbázisok jelentik. Több FM 

helyszínen implementáltak relációs adatbázis menedzsment rendszereket (RDBMS), 

amelyek támogatják az adatlekérdezést és különböző jelentések készítését az FM 
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döntéshozás számára. Mivel az információ az adatbázisban nem tartalmaz grafikai 

adatreprezentációkat, a felhasználóknak a hivatkozott objektum azonosítójára (pl. nevére, 

az épületre) van szükségük feltételként a lekérdezések során, a létesítménygazdálkodási 

információk visszakereséséhez. Ez az FM objektumok (pl. az épületek alkotóelemeinek) 

megkeresését megnehezíti, tehát a CAD és GIS alkalmazásokhoz hasonlóan az RDBMS 

használata sem támogatja az FM funkcionalitás megvalósítását [58].

CAD és adatbázis rendszerek FM célú felhasználásának korlátait feloldandó, sok 

szoftvergyártó fejlesztett ki integrált CAD-adatbázis programokat, melyek a CAD 

grafikai elemeket adatbázis rekordokkal kapcsolják össze. Az ilyen típusú alkalmazások 

egy bizonyos fokig valóban integrálják a grafikai adatokat, de számos problémát még 

mindig nem oldanak meg [58]. 

Alapvetően kétféle grafikai adatkapcsolat típust használnak. Az egyik generikus grafikai 

adatok összekapcsolása a környezeti tartalom kapcsolása nélkül: a grafika tetszőleges 

adatstruktúra tetszőleges adatrekordjával összekapcsolható [58]. 

A jelenlegi CAD alkalmazások közül több is ilyen képességekkel bír (pl. AutoCAD, stb.). 

A megoldás előnye, hogy nem követel alkalmazásfüggő adatbázis tervezést. Ez teljes 

rugalmasságot biztosít az adatbázis olyan felhasználói számára, akik szokásos 

lekérdezéseket szeretnének végrehajtani, és szabályos riportokat szeretnének készíteni; a 

felhasználók a számukra tetszőleges időben és módon áttervezhetik és megváltoztathatják 

az adatbázis struktúrákat. Bár hátrányuk, hogy nehéz olyan adatstruktúrákra épülő FM-el 

kapcsolatos függvényeket készíteni, melyeket nem specifikáltak és véglegesítettek a 

tervezés során [58]. 

Ily módon, több FM szoftverfejlesztő alternatív megoldást választott: előre definiált 

adatbázisban engedik a grafikai és nem grafikai adatok összekapcsolását. Ez a típus 

megköveteli az adatstruktúrák fejlesztési időben történő előre definiálását, melyek 

értelmezésére képes az FM funkciókat megvalósító program, amely képes használni és 

létrehozni mind a grafikai, mind pedig a nem grafikai adatokat. Miközben ez az 
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adatkapcsolási típus javítja az alkalmazás FM funkcionalitását, korlátozza is a szoftver 

lehetőségeit. Az előre definiált adatbázis struktúrák követelménye csökkenti az 

adatbázisok rugalmas használhatóságát, mely minden, előre nem definiált 

adatlekérdezésnél és olyan esetekben jelent problémát, amikor a jövőbeli változások 

szerinti módosítások implementálására lesz szükség [58].

Az előre definiált adatbázisok majdnem mindig szoftver specifikusak, amely azt jelenti, 

hogy nem támogatják más grafikus vagy nem grafikus szoftvercsomagok használatát, 

ezért az ilyen típusú CAD adatbázissal integrált szoftver mégsem jelent teljesen kielégítő 

megoldást az FM felhasználói számára [58]. Napjainkra azonban egyes CAD-es 

adatformátumokat már a legtöbb konkurens CAD rendszer is képes felismerni, így ezek 

már nem jelentenek akkora problémát, mint korábban.

A harmadik FM szoftver típushoz soroljuk a „nem grafikai” alkalmazásokat. Bár a 

grafikus alkalmazások láthatóan népszerűek az FM szoftverek fejlesztői körében, 

léteznek olyan megoldások is, amelyek nem tárolnak grafikus adatokat, esetleg kevesebb 

grafikai adatra van szükségük, vagy mellőzik a grafikai felhasználói felület használatát. 

Ezek a szoftverek a teljes FM funkcionalitásnak csupán egy szűk szeletét fogják át, és 

mivel a legtöbbjük nem integrálható más FM programokkal, az ehhez a típushoz tartozó 

FM alkalmazások sem elégítik ki az FM felhasználók igényeit [58].
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Adatgyűjtő és feldolgozó rendszerek

Cotts szerint [109] a létesítménytervezés megfelelősége direkt módon függ a jó adatok 

rendelkezésre állásától mind a helyszínek terveiben, mind a létesítmény auditoknál, 

illetve a szolgáltatások képességeinek értékelésénél.

Az adatgyűjtésre számos módszer ismert: standardizált kérdőívek, bizonyos témákra 

fókuszáló interjúk, strukturált megfigyelés, ok-okozatszerű kapcsolatok feltárására 

eseményláncok szisztematikus nyomon követése (pl. erodálódás, otthagyott 

cigarettacsikkek, stb.), könyvtári, irodalmi kutatás, vizsgálati látogatások, 

mutatószámokkal mért személyzet elégedettség, szimuláció, stb. Mindegyiknek számos 

előnye és hátránya van, mindig az adott helyzetnek legmegfelelőbb kiválasztására van 

szükség ([67] alapján).

Állapot-felügyeleti és térfigyelő (ún. monitoring) rendszerek

Az objektumok állapot-megfigyelése különböző módszerekkel lehetséges. Léteznek valós 

idejű adatgyűjtést, feldolgozást, kiértékelést végző rendszerek, más típusú adatgyűjtési és 

feldolgozási módszerek esetén ez ma még nem vagy igen nagy költséggel megoldható 

(pl. űrfelvételek). 

Számos szerző foglalkozik állapot-monitoring és az ehhez kapcsolódó adatfeldolgozás 

megvalósításával. Az eszközök és a módszerek igen széles körűek, a legkülönbözőbb 

tudományterületekről születtek publikációk ebben a témában (a teljesség igénye nélkül: 

[7-52], [140-152]).  

A számítógéppel támogatott épület-felügyeleti, épületautomatizálási rendszerek (Building 

Automation System) és létesítménygazdálkodási rendszerek integrációjának lehetőségeit 

többen vizsgálták [105-108]:
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Az elektronikus állapot-felügyeleti eszközökkel felszerelt rendszerek olcsóbb 

üzemeltethetőségük mellett magasabb szolgáltatási minőséget is nyújtanak. Az 

örökségvédelem területén is számos lehetőség kínálkozik ilyen eszközök használatára. 

Kevin Yu, Thomas Froese és Francois Grobler [105] adatmodelleket publikáltak a 

számítógéppel segített létesítménygazdálkodási rendszerek készítéséhez. Cikkükben az 

IAI által kifejlesztett ún. Industry Foundation Class-ok (IFC), standardizált adatmodellek 

mellett a számítógéppel integrált létesítménygazdálkodási (Computer Integrated Facility 

Management, CIFM) rendszer architektúráját is bemutatják.

Egy későbbi publikációban Shengwei Wang és Junlong Xie [106] egy CIFM 

rendszerekhez készített fejlesztői környezet elkészüléséről számolnak be, összefoglalva 

az épület menedzsment- és létesítménygazdálkodási rendszerek integrációjának 

architektúrális megoldásait is.

Az integrációt nehezítő tényező, hogy különböző gyártók által készített eszközöknek 

közös protokollt kell használniuk a hálózaton, beleértve az internetet, intranetet illetve 

extranetet használó megoldásokat. Állítják, hogy a BACNet [107] és LONWorks [108] 

protokollokra alapozva megoldható lenne a protokollok standardizálása az épület 

automatizálás iparágában [160]. Az ilyen protokollokat működtető hálózatokat nyílt 

hálózatoknak (open networks) nevezik [106].

A veszélyforrások és ezek kockázata alapján érdemes meghatározni a monitoring 

rendszerben a maximális és alkalmazott mintavételi időket, a reagálási időket és 

módszereket preventív és proaktív beavatkozásokhoz is. Ezt minden objektumra és 

területre (pl. objektumcsoportonként) érdemes elvégezni. A gyors reagáláshoz 

hibabejelentő rendszerek kiépítésére van szükség. A „meghibásodások észlelése esetén a 

beavatkozási idők csökkentése, a tárgyi eszközök értékének megőrzése… fontos a lehető 

leggyorsabb regisztráció, a rendszer részéről megoldási javaslatok felkínálása a tipikus 

meghibásodások tipikus elhárítására, a nem tipikus hibákhoz kiértesíthető szervezetek és 

személyek gyors áttekintése.”[165]
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Állapotfelügyeleti rendszerek elektronikai eszközökkel való támogatása

Az örökségi rendszerekben az objektumok állapotának folyamatos figyelése 

kulcsfontosságú feladat. A felügyeleti rendszerek között különbséget tehetünk aszerint, 

hogy használnak-e számítógépeket illetve egyéb elektronikai rendszereket a feladatok 

ellátására.

Adatokkal is alátámasztott döntéseket hozni csak olyan rendszerben lehet, ahol 

adatgyűjtés történik. Az örökségek kezelése érdekében mindenképpen szükség van egy 

adatgyűjtő rendszerre, de ez az adatgyűjtés természetesen nem korlátozódik feltétlenül az 

örökségvédelem alatt álló tárgyakkal kapcsolatos adatgyűjtésre. Szinte minden esetben 

létezik egy nyilvántartó rendszer a gyűjtött minták adatainak tárolására, kezelésére, de 

gyakran az adatfeldolgozás támogatására is lehetőség van, főként a számítógéppel segített 

megoldásoknál.

Automata adatgyűjtő alrendszerek működnek már számos örökségvédelmi rendszerben 

is. Ezek az alrendszerek ún. épület automalizálási megoldásokkal (BAS, Building 

Automation Systems) kerülnek megvalósításra (pl. [7] és [8]), mely fogalom alatt nem 

kizárólag épületek, hanem például kinti területek automatizálását is érthetjük. (Az épület-

automatizálási rendszerek ezért akár épületektől távoli helyeken — pl. a pusztában — is 

telepíthetők, az elnevezés csupán a kezdeti, és máig leggyakoribb alkalmazási területre 

utal). A BAS rendszerek valós időben, emberi beavatkozás nélkül, teljesen automatizált 

adatgyűjtést végeznek. Az ilyen rendszerek által leggyakrabban használt perifériáit egy 

korábbi kutatáshoz [158] gyűjtöttem össze, épületautomatizálási rendszerek 

létesítménygazdálkodási rendszerekkel való összekapcsolási lehetőségeit [160] vizsgálja.

A BAS rendszerek opcionális alrendszerek az örökségvédelmi informatikai 

rendszerekben. A legmagasabb technológiai szintet képviselik, a legjobb minőségű, — az 

esetek többségében — folyamatos, „valós idejű” állapot felügyelet ilyen rendszerek 

segítségével biztosítható. Napjainkban már viszonylag olcsón megvalósíthatók például 

PDA eszközökkel internetes vagy belső hálózatot használó rendszerekben valósidejű 

állapotlekérdezésekre is képes rendszerek.
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Az emberi munkát is igénylő mintagyűjtő, feldolgozó, kiértékelő és nyilvántartó 

rendszerekben előfordulhat, hogy nem kerülhető meg az emberi munka, de vannak olyan 

automatizálható rendszerek is, ahol a géppel támogatható munka egyes fázisait 

meghagyták alkalmazotti feladataként.  Az emberek által végzett őrző-védő tevékenység 

jellegzetes példája a valósidejű észleléssel és beavatkozásokkal járó, emberi 

munkavégzéssel történő állapot felügyeletnek. Azonban gyakran nem érhető el a 

valósidejű állapot felügyelet ott, ahol ember és számítógép, vagy több ember egymás 

utáni munkájára van szükség, sok számítással illetve elemzésekkel. (Máskor persze nem 

is cél a valósidejűség még az automatizált számítógépes megoldások esetén sem). A nem 

teljes automatizáltság miatt ezek a rendszerek általában nem képesek valósidejű állapot 

felügyelet ellátására, azonban sok esetben így is elérhetők a kitűzött biztonsági célok. 

Örökségvédelmi informatikai rendszerre vonatkozó ajánlások

Az ICHEPIS projekt [155] keretében a világörökségi informatikai rendszerek 

egységesítésére a talán leggyakrabban használt adatforrások (képi radar adatok, légi 

felvételek, térképi, szöveges, képi és egyéb multimédiás adatok) kezelésére vonatkozó 

ajánlások kerültek kidolgozásra (többek között [140-152]). A javasolt rendszer 

koncepcióját több oldalról is bemutatják a témában készült publikációk [127]-[132]. A 

kutatások az egyes világörökségeken kívüli örökségi helyszínekre is alkalmazható 

eljárásokat javasolnak. Az említett kutatások továbbiak megkezdését tettek lehetővé: a 

HEPORT projekt [156] keretében elkészült egy webes adatbázis örökségi helyek 

adatainak nyilvántartására és megjelenítésére. Ehhez elkészült az UNESCO honlapjának 

ergonómiai szempontból történő elemzése is [139]. Az elkészült keresőmotor alkalmas az 

UNESCO világörökségi helyszínek nevezési dokumentumaiban szöveges keresések 

végrehajtására. Ehhez nagy mennyiségű, sokszor igen rossz minőségű, (többnyire 

önmagukban is) többnyelvű dokumentumok digitalizálására volt szükség, amelyre 

szintén a fenti projektben került sor.  A nevezési dokumentumok több mint felének 

feldolgozása és a gyűjtött adatok kereső rendszerbe töltése befejeződött.  Egy kiválasztott 
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hazai örökségi helyszín, Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság és közvetlen 

természeti környezete [126] feldolgozását is elvégeztük, beleértve nagy pontosságú 

mérésen alapuló felmérési munkálatokat, az ez alapján készülő háromdimenziós ábrák 

elkészítését, illetve a webes rendszerben a felmért helyszín részletes megjelenítését 

lehetővé tevő navigációs lehetőség kiépítését. Az örökségvédelmi információs rendszerek 

fejlesztése azonban még számos további kutatási lehetőséget nyújt, a 

létesítménygazdálkodás használata az örökségvédelemben csak egy a számos lehetőség 

között.

Az örökségvédelmi létesítménygazdálkodási rendszerek adatigénye

Létesítménygazdálkodási rendszerek kiépítésekor a felmérések idején szükség van a 

felhasználók információszükségletének és az ezekhez tartozó információforrások 

feltérképezésére, de a sikeres döntéstámogatás érdekében kutatni kell a bemutatás módját 

is. Robertson [78] leszögezi, hogy minél korábban születik meg a döntés, annál fontosabb 

és visszavonhatatlanabb pénzügyi következményekkel kell számolni, mivel a korai 

szakaszban általában kevés, a döntéshez szükséges információ áll rendelkezésre.

Az örökségvédelmi rendszerek hosszú távon is biztonságos, egységes kezelését azáltal 

valósítja meg az örökségvédelmi rendszer integrált részeként működő 

létesítménygazdálkodási rendszer, hogy — a korábbi gyakorlattal ellentétben — nem 

kizárólag a helyszín védett objektumainak kezelését, hanem az azok környezetében 

található és a funkcionálisan fontosnak ítélt további objektumok kezelését is ellátja.

Ha az örökségvédelmi rendszerbe integrált létesítménygazdálkodási rendszerek nem 

kizárólag a védett objektumok és azok adatainak kezelését végzik, de ellátják a 

létesítményként kezelt helyszínek kezelését is, már emiatt is nagyobb adatigénnyel kell 

számolni.

A létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetése előtt szükség van a helyszínek 

adatainak feldolgozására. Az új informatikai támogatórendszer által kezelt tartalom 
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minősége alapvetően befolyásolja az információmenedzsment rendszer átalakításnak 

sikerességét, ezért kiemelt prioritásként kell kezelni.

Az [140-152] az ajánlások az örökségi informatikai rendszerben kezelt, képi radar 

eszközök által készített felvételek, légi felvételek, térképi, szöveges, képi és egyéb 

multimédiás anyagok informatikai eszközökkel segített, hatékony adatgyűjtésére, 

feldolgozására, kiértékelésére (elemzési feladatokra, anyagok bemutatására, 

minősítésükre) javasolt speciális eljárásokat és megfontolásokat mutatják be. Az 

ICHEPIS projekt [155] keretében elkészült ajánlások elkészítésének talán legfontosabb 

célja az volt, hogy mintát és mércét adjon az UNESCO világörökségi helyszínek 

információmenedzsmentjének új alapokra helyezéséhez, hiszen az eltérő színvonalon 

elvégzett adatfeldolgozás csak növelné a világörökségi helyszínek védelmi szintjében 

jelenleg is tapasztalható különbségeket. 

A létesítménygazdálkodási rendszerek adatokkal való feltöltésének megkezdése előtt 

feltétlenül el kell végezni a létesítmény teljes adatszerkezetének feltérképezését. Ennek a 

munkának fontos eleme a terepen végzett adatgyűjtés, majd a megfelelő szakértők által 

elvégzett feldolgozási és elemzési munkálatok befejezése után az adatok betölthetők az 

információs rendszerbe.

Az ajánlásokhoz kapcsolódik egy saját tervezésű relációs adatstruktúra koncepció is 

[134], amellyel egyszerre válik lehetővé a hivatkozott információk hatékony keresése és 

tárolása. Természetesen az adatbázisszerű struktúra és a megfogalmazott módszerek 

használata egymástól függetleníthető, tehát az adatok akár közvetlenül is betölthetők pl. 

egy saját fejlesztésű, esetleg az adatstruktúra elérését sem támogató 

létesítménygazdálkodási rendszerbe.
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 Létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetése

Tervezés és stratégia

A legmagasabb szinten a stratégiai célok állnak, ezt kell támogatnia minden részlegnek, 

és többek között az informatikai stratégiának is. Először meg kell keresni az informatikai 

stratégia általános alternatíváit, kiválasztani és értékelni az optimális stratégiai változatot, 

ezután a vállalati stratégiával való egyeztetés következik, melyből származtathatók a 

részstratégiák és a vezetési elképzelések, ebből kialakul az informatikai stratégia.

Heinrich tervezési modellje [162] azt sugallja, hogy alá kell vetnünk az informatikai 

célokat és elképzeléseket a vállalati tervezési rendszernek.

Kétféle stratégiatervezési megközelítés áll egymással szemben: az alulról felfele 

építkező, szolgáltatási és technológiai alternatívákból kiinduló IT-tervezést kell 

összeegyeztetni az előzővel ellentétes irányú, top-down jellegű stratégiai tervezéssel, 

amely inkább pénzügyi-személyzeti problémákkal foglalkozik. Utóbbi megközelítés 

biztosítja a megfogalmazott üzleti célok elérését. 

H. Lucas és J.A. Turner szerint [163] egy információmenedzsernek érzékelni kell, hogy a 

kérdéses szervezeti egység mennyiben képes befolyásolni a stratégiát. A tervezett 

informatikai rendszer háromféle szerepű lehet a stratégiai tervezésben, eszerint más-más 

taktikát érdemes követni:
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Integrációs szint a 

stratégia 

megfogalmazásában

Elsődleges célok rendszere Másodlagos hatások

Teljes függetlenség

Saját működési hatékonyság 

biztosítása (rutinszerűen 

végezhető tevékenységekre)

Információszolgáltatás a 

menedzsment részére

Politika támogatása

Rutinszerű döntéselőkészítés 

támogatása

A problémák dinamikájának 

megértése, minőségi 

adatszolgáltatás

Teljes támogatás, 

integrálódás a 

célrendszerbe

Új termékek, szolgáltatások, 

piacok, stratégiai irányok 

támogatása, kezdeményezése

Döntéshozatali folyamatok 

megváltoztatása új, más 

informatikai rendszerekkel

1. táblázat Az információmenedzsment szintje és az információmenedzsment 

stratégia (forrás: [164])

A stratégia megfogalmazása az információmenedzser feladata. Ismernie kell a vállalat 

helyét, piaci és iparági helyzetét és a vállalati kultúra meghatározó tényezőit. 

A vállalat és informatikai érettség kérdésével többen is foglalkoztak. Korábban Gibson és 

Nolan [53] nyomán, később Heinrich és Labek nyomán [54, 55] határozott meg „érettségi 

szinteket” a vállalat informatikai érettségére vonatkozólag. 
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Heinrich az alábbi kategóriákat különböztette meg:

A vállalat 

informatikaérettségi fázisa

Megkülönböztető ismertetőjegy

Pionírfázis

Elsődleges a beruházás igazolása a gazdasági hasznosítás 

kimutatásával

A stratégiai célok és a rendszerek között nincs kötődés

Várakozási állapot

Megtérülés, gazdaságossági gondolkodásmód, szemlélet 

még csak a láthatáron van.

Gazdaságossági célokat felfogják és értelmezik az 

adatfeldolgozási szakemberek.

Intézményi tervek, 

partnerkapcsolatok állapota

Az első kezdeményezések, melyek az átfogó méret miatt 

széles körben kerülnek tárgyalásra, így a 

jövedelmezőségi gondolatot is először vetik fel, amely 

még nem terjed ki a projektek végrehajtására.

Kiterjedt, átfogó 

partnerkapcsolati állapot

A napi feladatok automatizálása kerül előtérbe. A 

középvezetői gárda teljes munkaidejűvé válik az 

adatfeldolgozási területen.

A gazdaságosság, jövedelmezőség vállalati szintű, 

tényleges igazolása lesz a megítélési mérce a közvetlenül 

kimutatható „helyi” haszon helyett.

Vállalati szintű

informatizálás fázisa

Az informatikai és kommunikációs módszerek 

versenytényezővé válnak, tervezett és megvalósított 

funkciókká.

2. táblázat A vállalat és az informatikai érettség (forrás: Heinrich [54])

Persze minden projekt más, számos külső és belső körülmény és követelmény 

befolyásolja, hogy a változtatásokat elfogadják, elviselik, megvalósítják-e a későbbi 

használók. A rendszer használóinak bevezetéskor történő bevonása sokat segíthet.



44

A következőkben az információmenedzsment szervezetnek kell önmagának 

megfogalmaznia, ha valódi résztvevő akar lenni a stratégiai tervezésben ([56] nyomán):

Szervezeti oldalról:

 képes-e a szervezet válaszolni a jelenlegi kérésekre, a szolgáltatási igényekre?

 megfelel-e a jelenlegi koncentrált/dekoncentrált hardver eszközpark és annak 

elhelyezése a közeljövő decentralizációs/centralizációs törekvéseinek?

 Van-e megfelelő formális kapcsolat az informatikai szolgáltatás felhasználóival?

 Megfelel-e az információmenedzsment szervezet irányítási rendszere az elvárt 

működési színvonalnak?

Technológiai oldalról:

 A csapat szakmai felkészültsége, erős és gyenge elemek;

 Technikai és szakmai felkészültség az erősen fejlődő területeken: mikrók, hálózati 

kommunikáció, irodaautomatizálás;

 Az aktuális, üzemszerűen használt és az új szoftvergeneráció ismerete;

 Gyakorlottság a standard adatbázis-kezelési és kommunikációs rendszerek 

használatában;

 Gyakorlottság az elosztott feldolgozási rendszerek, kliens-szerver megoldások 

területén;

 Szakmai kapcsolat a technológiát biztosító szervezetekkel, szállítókkal, 

fejlesztőkkel;

A végfelhasználók oldaláról:

 Kész-e a csapat arra, hogy eltérő felhasználói csoportokkal elfogadtassa a 

technológiai változásokat?

 Képes-e arra a jelenlegi rendszer, hogy a központi és járulékos adatbázisokból 

összefoglaló jelentéseket, illetve ad-hoc lekérdezéseket produkáljon, megfelelő 

válaszidővel, relevanciával és pontossággal?
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 Képes-e arra a csoport, hogy végfelhasználói szolgáltatásainak költségeit és 

hasznát felbecsülje, számszerűsítse?

 Képes-e a felhasználók által igényelt, illetve általuk üzembe állított alkalmazási 

szoftverek rendszerbe állítására, üzemeltetésére, tanácsadásra?

 Képes-e értékelni jelenlegi kapacitásait, azok kihasználását és a nyújtott 

szolgáltatások színvonalát? Képes ezt számszerűsíteni, forintosítani?

McLeod [57] rendszerelméleti alapokra helyezte a stratégiai terv elkészítésének kérdését. 

Szerinte az informatikai vezetőnek (CIO) minden funkcionális részrendszer tervezési 

folyamatában felelős vezetőként kell résztvennie, hiszen ő az, aki az integráció egyedüli 

letéteményese az informatikai rendszert illetően. A tervezési folyamat már végezhető 

alacsonyabb szinteken, a felső vezetésnek azonban látnia kell, ki miért felelős. 

Általános modell - létesítménygazdálkodás sok interakcióval

A létesítménygazdálkodás sok interakcióval jár. Számos esettanulmány 

tanulmányozásával Barrett [62] kialakított egy olyan modellt, amely ezeket az 

interakciókat általánosan is tisztázza.

A létesítménygazdálkodás folyamatos interakcióit bemutató generikus modell különböző 

rendszerelméleteken és információfeldolgozó nézeteken alapul. [63-65]

A létesítménygazdálkodás kulcsterületeinek megvalósítása

A létesítménygazdálkodás kulcsterületeinek megvalósítását részletesen is kidolgozta 

Alan Park [66]. Érdekes, hogy a karbantartás tekintetében az egyes szerzők között 

különbségek mutatkoznak. 
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Karbantartás, visszacsatolás

A rutinszerű megelőző karbantartások ütemezés szerinti végrehajtására van szükség. Az 

ingatlanfejlesztéseket is általában karbantartások előzik meg, a két tevékenység 

egymástól nehezen különválasztható. A karbantartások végrehajtásakor a feladat egy 

kívánt állapot elérése. Végezhető részleges vagy teljes felújítások formájában, a kívánt 

állapot lehet az eredeti állapot, de kijelölhető a kor színvonalának megfelelő állapot is 

[66]. Utóbbi módszer egyesek szerint [79] már továbbfejlesztésnek minősül, mások 

szerint (pl. Alan Park [66] szerint) nem.

Felhasználói igények kiértékelése

Peter Barrett [67] végigvezeti az FM rendszerek bevezetésével kapcsolatos lépéseket.

Új létesítmények létrehozásakor mindig a következő folyamat végigkövetésére van 

szükség. Az építés folyamata tipikusan a következőképpen zajlik (bár nem feltétlenül ez 

az optimális), a következő feladatokat lineárisan, egymás után kell végrehajtani:  

1. Tervezés (Planning);

2. Eligazítás (Briefing);

3. Arculattervezés (Design);

4. Építkezés, létrehozás (Creation);

5. Használatba vétel (Occupation).

A módszer továbbfejlesztett változata a korábbi lineáris végrehajtás helyett ugyanazon 

lépések ciklikus végrehajtását is megengedi: minden feladatszakasz végén kiértékelést és 

visszacsatolást tesz lehetővé az aktuális fázis újrakezdéséhez. A javított módszer a 

használatba vétel után végrehajtott végső kiértékelési fázist is tartalmaz, ennek célja a 

jövőbeli tervezést segítő dokumentációk készítése.
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Briefing

Az FM projekteken belül kulcsfontosságú pont az előzetes célmegállapítás (briefing), 

amelyet az arculattervezés és a megvalósítás követnek. Ezen belül különösen jelentős 

kutatások irányultak a kliensek tudásából eredő problémák feltárására [68-70]. Számos 

kutatást végeztek, amelyek az előzetes célmegállapítás elkészítéséhez szükséges 

kommunikáció módjait kutatták a megrendelők és a végrehajtók között.[68-70].

A tanulmányok arra az eredményre jutottak, hogy a korábbi építési tapasztalatokkal nem 

rendelkezők esetén jóval nehezebb kialakítani a követelményspecifikációt. Mielőtt 

hozzákezdenénk a követelmények összegyűjtésének, szükség van a kliensek tudásának 

felmérésére, különösen alacsony tudásszint esetén fontos a közös nyelv kialakítása a 

félreértések elkerülése érdekében. 

A briefing során a megbízó és megbízottak között többletkommunikációval elérhető 

lehetőségek láthatók az alábbi ábrán az ún. „Johari ablakon”: [71]

1. ábra „Johari” ablak (forrás: [71])
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A végfelhasználók bevonásának hiánya

A tervezés során három csoportot szokás megkülönböztetni: tervezők, fizető 

megrendelők és a végfelhasználók. A köztük levő kommunikáció vizsgálata során 

megállapították, hogy kommunikáció hagyományosan csak az első két csoport között 

folyik, a végfelhasználókat a tervezésből kihagyják [72]. A végfelhasználók nem 

elégedettek, hogy nem vonták be őket a döntéshozáskor, gyakran nem igényeiknek 

megfelelő tervek születnek [70].

Munkahelyi környezet fejlesztése

A létesítmények egyaránt hatással vannak a szervezetek hatékonyságára és a dolgozók 

jólétére. Becker [73] a munkahelyi környezet fejlesztésével foglalkozó kutatásai során 

kimondta, hogy a szervezetek hatékonyságának fejlesztéséhez a létesítmények új, eddig 

kihasználatlan lehetőséget biztosítanak.

A briefing folyamatának menedzsmentje

Kétféle módszer használható az előzetes követelmények összegyűjtésére:

 Hagyományos módszer (RIBA munkaterv);

A RIBA munkaterv egymás után végrehajtott feladatait foglalja össze [72].

 Fázisokra bontott követelmény meghatározás. 

A hagyományos módszerhez hasonló módszer, amely kihangsúlyozza a kiértékelés 

fontosságát. A módszert a rotterdami Stichting Bouwresearch fejlesztette ki [74].

Használatba vétel utáni kiértékelés

A használatba vétel utáni kiértékelést végezhetik specialisták, vagy a felhasználók (POE 

– Post-Occupacy Evaluation) [67]. Két formája terjedt el:

 Részleges felhasználó bevonással történő kiértékelés
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A részleges felhasználó bevonással történő kiértékelés módszertanát Preiser és társai 

[75] fejlesztették ki.

 Teljes felhasználói részvétellel végzett kiértékelés

A módszer kifejlesztése Kernohan nevével fémjelzett csapat nevéhez fűződik [76].

Ellis állítása szerint pszichológiai tény, hogy az emberek gyakran öntudatlanul 

hibáztatják a látható vagy felfogható környezetüket olyan problémákért, amelyeknek 

láthatatlan vagy felfoghatatlan oka van [77].

Létesítmény fenntartás

A világörökségi helyszíneken kiemelt jelentőséget kap a létesítmény fenntartás. Reginald 

Lee [79] által összegyűjtött fenntartási menedzsment funkciók közötti kapcsolatok 

láthatók információáramlási szempontból az alábbi ábrán:

2. ábra A fenntartási menedzsment funkciók közötti kapcsolatok [79]
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Tervek 
végrehajtása

Döntés a 
korrigáló 
akcióról

Tervek és 
folyamatok 

összehasonlítása

Folyamat mérése
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Létesítménygazdálkodás az örökségvédelmi rendszerekben

A kulturális és természeti örökségvédelem hatálya alá eső tárgyakat és helyszíneket 

kezelő szervezetek elsődleges feladata az örökségvédelem céljainak biztosítása. A 

létesítménygazdálkodáshoz tartozik minden olyan folyamat, amely létesítmények 

tárgyainak és az azokkal kapcsolatos folyamatok hosszútávon történő gazdaságos 

kezelésére szolgál. Következésképpen a létesítménygazdálkodás folyamatai az 

örökségvédelmi rendszerek alaptevékenységhez sorolható ún. magfolyamatok.

A létesítménygazdálkodás az örökségvédelmi rendszerek alapfolyamata.

Az örökségi helyszíneken, múzeumokban, kiállító helyeken rendszerint nagyszámú 

védett objektum kezelésére van szükség, beleértve a védeni kívánt tárgyakat és a 

létesítmény területén található más fontosabb tárgyakat, így az épületeket is. A tárgyak 

védelme megköveteli a védett tárgyak és környezetük rendszerben történő kezelését. 

Az örökségi helyszíneken megfelelően végzett létesítménygazdálkodással elérhető az 

objektumokkal kapcsolatos célkitűzések biztonságos, hosszútávú megvalósítása. A 

létesítménygazdálkodás nyújtotta lehetőségek jól illeszkednek a kezelőszervezetek 

igényeihez, ráadásul céljai lefedik az örökségvédelem legfontosabb célkitűzéseit is, 

hiszen az FM a kezelt területen található tárgyakkal kapcsolatos legfontosabb feladatokat 

képes ellátni, tehát nem kizárólag az örökségvédelem hatálya alá tartozó objektumok 

kezelésére alkalmas. Hatóköre kiterjed a támogató tevékenységekkel kapcsolatos 

feladatok elvégzésére is.

Az örökségvédelmi rendszerekben kiemelt alapfolyamat a létesítménygazdálkodás, amely 

optimális költségszint mellett hosszútávon biztosíthatja a célkitűzések megvalósítását. 

Létesítménygazdálkodási rendszerek alkalmazása a rendszerszemlélet bevezetését jelenti 

a kezelő szervezetnél. Visszaszorítja az ad-hoc döntéseket, melyek nem az optimálishoz 

legjobban közelítő megoldások választásához vezetnek, rosszabb esetben pedig károkat 

okozhatnak. ([136] alapján).
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Az örökségvédelmi rendszerek működésének hosszútávú célkitűzései úgy teljesíthetők, 

ha sikerül biztosítani, hogy ne nyomhassák el gazdasági vagy bármilyen egyéb érdekek 

az örökségvédelem legfontosabb FM céljainak teljesülését. 

A létesítménygazdálkodás elsődleges feladat, amelyet hosszútávon kell megvalósítani, 

ennek érdekében a létesítménygazdálkodást örökségvédelmi rendszerekben is a hosszú 

távú stratégiai tervezés szintjére kell emelni, az FM célkitűzések hosszabb távon csak így 

biztosíthatóak. 

Ennek a szervezet döntéseiben is megfelelő prioritást kell kapnia. A létesítmények 

kezelőinek el kell érniük a hosszútávú gondolkodás és a legmagasabb döntési szintű 

érdekképviselet érvényre juttatását. 

Stratégiai szemlélettel érdemes megközelíteni az olyan hosszútávú gondolkodást igénylő 

feladatokat is, mint pl. a fejlesztés, fenntartás/karbantartás, vagy a létesítmény 

objektumainak életciklus-követése, legyen szó akár védelem alatt álló, akár más egyéb 

tárgyakról.

A létesítménygazdálkodásnak prioritást kell kapnia az örökségvédelmi rendszerekben. Az 

örökségi helyszíneket és a múzeumokat kezelő rendszerekben a létesítménygazdálkodást 

kiemelt stratégiai területként érdemes kezelni.
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Létesítmények örökségi rendszerekben

Az IFMA definíciója szerint [114] létesítménynek nevezhető minden, amelyet valamely 

(konkrét) céllal építettek, állítottak fel/installáltak vagy alapítottak.

Az örökségi helyszíneket létesítménynek nevezhetjük, mert ezek tulajdonképpen az 

örökségvédelmi feladatok ellátásának céljából létrehozott (alapított) intézmények, 

melyekhez szervezet és a kezelt területek tartoznak. 

A kezelőszervezet által örökségvédelmi kezelésben tartott terület természetesen az 

emberek által fontosnak tartott kulturális és/vagy természetvédelmi értékkel bíró 

tárgyakat és/vagy élőlényeket, illetve ezek együttesét foglalja magában.

Fontos megjegyezni, hogy a fenti definíció megengedi a létesítmények intézményként 

történő definiálását. Ez alapján az „érintetlen” természeti örökségi helyszínek is 

létesítménynek minősülnek akár olyan esetekben is, ha a területükön nem találhatók 

ember által készített objektumok. Érdekes, hogy a létesítmények intézményként való 

definiálásakor nem követeli meg az intézmény által kezelt területek létezését sem, amely 

egyébként teljesülne az örökségi helyszínek és szervezeteik esetében.

Örökségi helyszínek kezelése egy vagy több létesítmény együtteseként

A helyszínek gyakran nem egy tulajdonossal rendelkeznek, sőt, egyes esetekben még a 

létesítménygazdálkodáshoz tartozó feladatokat is több szervezet végzi ([135], [157] 

alapján). Ilyen esetekben a kezelési feladatok felosztása leggyakrabban funkcionális vagy 

területi alapon történik, de természetesen elképzelhető más felosztási szempont is.

Az örökségi helyszínek egy létesítményként, egy létesítménygazdálkodási rendszerben 

történő kezelhetőségét megnehezíti a helyszínek sokfélesége. Gyakran egy helyszínen 

belül is több területtípussal találkozhatunk, például épületek és kinti területek 



53

együttesénél, melyek állhatnak örökségvédelem alatt, de lehetnek védelem alól kivont 

területek is.

Az örökségi helyszínek többféle módszer szerint is csoportba sorolhatók, néhány 

területfajta szerinti csoportosításukat korábbi kutatás anyaga tartalmazza [154, 159]. A 

helyszínek területfajták szerinti zónákra bonthatók.

A létesítménygazdálkodási rendszerek örökségi helyszínekre való bevezethetőségének 

vizsgálatakor megállapítható, hogy az egyes helyszínek létesítményként kezelhetők, 

mivel a kezelőszervezetek hatásköre az adott területre kiterjedően látja el az ott végzett

feladatokat.

Elsősorban a kezelésről szóló döntés határozza meg, hogy mely területeket és funkciókat 

kezelnek más létesítménygazdálkodási rendszerben, és legtöbbször másodlagos, hogy a 

helyszín összefüggő területen helyezkedik-e el, azonban jellemző, hogy jóval olcsóbb 

megoldás közös kezelőszervezetek működtetése közös FM rendszerrel.

Egy nem összefüggő területű helyszín egyes elemei egymástól függetlenül is kezelhetők, 

külön létesítményként egy létesítménygazdálkodási rendszeren belül is. Ezen az elven 

továbbhaladva megállapítható, hogy több örökségi helyszín, illetve azok egyes területei is 

kezelhetők egy rendszerben, ha az egyes rendszerekkel kapcsolatos speciális igények 

mindegyikét képes kielégíteni a rendszer. 

Egyes helyszínek informatikai rendszerének megvalósítása egy már bizonyos 

helyszíneket kiszolgáló rendszer esetén újabb adatmezők, újabb funkcionalitások 

rendszerbe építését tehetik szükségessé. Ezek a jövőbeli módosítások akkor hajthatók 

végre hatékonyan, ha rugalmas, erre is felkészített, jól felépített informatikai rendszer áll 

rendelkezésre. Egy további megoldás szerint az informatikai rendszerhez az egyes 

helyszíneken más feladatok is kapcsolhatók.
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Közös létesítménygazdálkodási rendszerben egymás mellett kezelni lehet kulturális és 

természeti örökségi helyszíneket, illetve tetszőleges további, esetleg nem örökségi 

helyszíneket is. (Gyakran egy helyszínen belül is változik a terület jellege, illetve a 

tárgyakhoz, élőlényekhez hozzárendelni kívánt információk köre is).

A több, egymástól távolabb elhelyezkedő területtel rendelkező helyszíneket rendszerint 

több létesítmény együtteseként érdemes modellezni és kezelni az örökségvédelmi FM 

rendszerekben.

Az örökségi helyszínek egy vagy több összefüggő területtel rendelkeznek, amelyen 

ráadásul szervezett folyamatok: örökségvédelem, gazdálkodás, stb. folynak. A 

területen/területeken jelentős értékek és állóeszközvagyon található. A helyszínek 

egységet képviselnek abban az értelemben, hogy az ott található tárgyak és egyéb értékek 

rendszerint összetartozónak tekinthetők, amelyet érdemes közös felügyeleti szervekkel, 

közös rendszerben kezelni. A létesítménygazdálkodási rendszerek területi struktúrájának 

hasonlósága alapján párhuzam vonható a nagyobb kiterjedésű, kinti területeket is tartozó 

(sok esetben több, nem összefüggő területből álló) helyszínek létesítménygazdálkodási 

rendszerének felépítése és (a több telephellyel rendelkező) nagyobb ipari létesítmények 

FM rendszere között, mely utóbbiakra rengeteg híres referencia van világszerte. 

Jelentősen bonyolítja a helyzetet azonban az a körülmény, hogy a helyszín területének 

leggyakrabban nem egy jogi személy a birtokosa, illetve használója, azonban közös a 

területeket kezelő szervezet, melynek munkáját törvényi jogosultságok, hatósági jogok is 

segítik abban, hogy a szükséges információkhoz mindenképpen hozzájusson, és szükség 

esetén beavatkozzon.

Ezek alapján állítható, hogy az örökségi helyszínek FM rendszerekben létesítményként 

illetve a létesítmények együtteseként modellezhetők.

Az örökségvédelmi helyszínek létesítményként vagy létesítmény együttesként kezelhetők a 

kezelő szervezetek létesítménygazdálkodási rendszereiben.



55

CAIFM rendszerek használata az örökségvédelemben

A helyszínen található tárgyak kezelésével kapcsolatos adatok és teendők a 

létesítménygazdálkodáshoz kapcsolódnak, amelyet a létesítményi objektumok nagy 

száma miatt érdemes számítógépes létesítménygazdálkodási rendszerrel támogatni.

A számítógéppel támogatott létesítménygazdálkodási rendszerek hosszútávon 

megbízható alapot nyújthatnak egy jobb, gyorsabb, rugalmasabb, az emberi hibázást 

számos feladat esetén kiküszöbölő megoldással.

Az örökségi helyszínek kezelésénél a rendszer számítógépes rendszerrel történő 

támogatásával olcsóbb működésű, magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtó rendszer 

alakítható ki.

A létesítménygazdálkodási rendszer hosszútávon képes biztosítani a gazdaságosságot és a 

működési biztonságot, a számítógépes támogatással azonban a rendszer gyorsasága és 

pontossága tovább javítható. Ez például a kritikus helyzetben levő, veszélyeztetett 

tárgyak esetén gyorsabb, jobb beavatkozást tesz lehetővé.

Az örökségi helyszíneken hosszú távon nagy működési biztonságú, megbízható 

információmenedzsment rendszer bevezetésére van szükség. A létesítménygazdálkodási 

rendszerek használatával csökkenthetők a működési költségek is, miközben a védelem 

színvonala is emelhető. 

A folyamatosan növekvő információs tömeg kezelését érdemes létesítménygazdálkodási 

rendszerrel támogatni. 

Különösen indokolt ez amiatt, mert az egyre jobb minőségű védelem érdekében hosszabb 

távon a helyszínek többségénél az információs rendszereknek egyre több input 

információra lesz szüksége elsősorban a jobb, pontosabb döntéshozatal érdekében.
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Egyre nő a gyűjtött adatok mérete, bonyolultsága, amelyre már napjainkban is jelentős 

hatást gyakoroltak az automatikus elektronikus adatgyűjtésre és feldolgozásra alkalmas 

eszközök és megoldások. 

A rendszer adatszolgáltatási színvonala is jelentősen javítható a számítógépesítés 

hatására, ráadásul a kezelő szervezetek adatbázisaira támaszkodva számos elektronikus 

szolgáltatás nyújtható a legkülönbözőbb tudással rendelkező csoportok számára.

Ha pedig csak azt tekintjük, hogy a jelenlegi rendszerek működését a számítógépes 

adatkezelés felgyorsítja az adatok gyorsabb, egyszerű kézmozdulattal történő elérésével, 

jelentések, számítások végzésével. Intelligensebb vállalatirányítási funkciókra is képes 

rendszerek esetleg az automatikusan elvégezhető feladatok átvállalásával maguk is 

elvégezhetik az olyan, rendszeresen elvégzendő feladatok ütemezését, mint pl. a 

rendszeres megelőző karbantartások vagy a takarítások idejének kijelölése. Ezek a 

szolgáltatások mind azt szolgálják, hogy a kezelőszemélyzet jobban koncentrálhasson az 

emberi intelligenciát igénylő kulcsfeladatok végzésére, de az átvállalt feladatoknál 

kiküszöböli az emberi hibázás lehetőségét is.

A hasonló rendszerek telepítési és fenntartási költségei már ma sem megfizethetetlenül 

magasak, ráadásul egyre magasabb szolgáltatási színvonal mellett is fokozatosan csökken 

az áruk.

Az örökségi helyszíneken megfelelően működő létesítménygazdálkodási rendszerrel 

elérhető a védett objektumokra vonatkozó célkitűzések biztonságos, hosszútávú 

megvalósítása. 

Ahol még nem létezik, az örökségvédelmi rendszerekben létesítménygazdálkodási 

rendszer bevezetésére van szükség. Az örökségvédelmi információs rendszerek egyik 

központi alrendszere az FM rendszer lesz, amelyet a kezelt adatok mennyiségének 

függvényében általában érdemes számítógéppel integrált létesítménygazdálkodási 

rendszerekkel (CAIFM rendszerekkel) támogatni.
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A létesítménygazdálkodási rendszer bevezetéséhez szükséges állapotfelmérés

A létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetésekor különös jelentőségű az elvégzett 

állapotfelmérés, hiszen az esetek nagy részében a bevezetéskor a rendszer jelentősen 

átalakul.

Az informatikai rendszerbe töltés számára megfelelő állapotba kell hozni az egyes 

tárgyakról rendelkezésre álló információkat. A rendszer kialakítása szempontjából 

kulcsfontosságú az is, hogy mely kezelt területeken található tárgyak legyenek az 

informatikai rendszerben grafikusan is megjeleníthetők (általában épület alaprajzán, 

térképen, más esetben pedig háromdimenziós megjelenítést is lehetővé téve). Ezen kívül 

el kell dönteni még azt is, hogy mely létesítménygazdálkodási funkciókat szeretnénk 

támogatni az informatikai rendszerrel.

FM rendszerek előnyei az örökségvédelmi rendszerekben

Az örökségvédelmi rendszerek létesítménygazdálkodási rendszerekkel való 

felszerelésének számos előnye van. 

A számítógépekkel támogatott létesítménygazdálkodási rendszerek (CAFM) használata 

komoly fejlődést jelentett, ilyen rendszerek használatával valóban hatékony 

létesítménygazdálkodás folytatható.

A létesítménygazdálkodási rendszerekben a bevezetéskor pontosan definiálni kell, mely 

épületek és külső területek tartoznak a létesítmény felügyelet hatáskörébe. Első lépés a 

létesítmény határainak meghatározása, amely méretében és jellegében is eltérő lehet, 

hiszen a kezelt létesítmény jelenthet egy korábbi jelentősebb emberi beavatkozás nélküli, 

több hektáros területet, illetve rendelkezhet több épülettel, sőt, akár több településsel is, 

azonban létesítménynek tekinthetünk akár egyetlen helyiséget is.
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Rendszerintegráció adott helyszíni rendszeren belül

Az egyes alrendszerek közötti adatcserét megengedő integrált informatikai rendszerek 

használatával megfelelően működő örökségvédelmi informatikai rendszerek hozhatók 

létre, ezek rendszerint közös adatbázist vagy interfészeket használnak. Szabványosított 

módszerek alakultak ki az adatcsere lefolytatására (XML alapú kapcsolatok) ott, ahol 

interfészeken keresztüli kapcsolatra van szükség, és nem használható a közös adatbázis.

Az örökségi helyszín folyamatainak ellátására a létesítménygazdálkodási rendszeren 

kívül még számos más informatikai rendszert is használhatnak. 

A kezelőszervezeteknél működő létesítménygazdálkodási rendszereknél várható, hogy —

legalábbis hosszabb távon — több helyszínen szeretnék integrálni automatizált 

létesítmény felügyeleti (monitoring illetve BAS /Building Automation Systems/), 

számítógéppel segített tervezési (CAD), térinformatikai (GIS), vállalatirányítási (ERP), 

illetve további információkezelő alrendszerekkel. 

Ezek finomhangolásával integrált informatikai rendszerek hozhatók létre a helyszínek 

kezelésére. 

Az örökségi helyszínek hosszú távú gazdaságos kezelését és a védett objektumok 

kielégítő minőségű őrzését számítógéppel támogatott integrált létesítmény-gazdálkodási 

(CAIFM) rendszerek támogatásával érdemes megvalósítani.
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Integráció több helyszín illetve helyszínek és központ között

A központi kezelőszervezet olyan szervezet vagy szervezetek, melyek a helyszíntől távol 

dolgozva fejtik ki a helyszínnel kapcsolatos tevékenységüket. Ezek a szervezetek gyakran 

több örökségi helyszín kiszolgálását is végzik. A helyszíni szervezetekkel történő 

integráció szükségességét a nagy mennyiségű közös munka igénye mindenképpen 

szükségessé teszi.

Ha több helyszín kezelését szeretnénk összevonni egy rendszerbe, de szeretnénk 

megtartani annak lehetőségét, hogy az egyes alrendszerek lecserélhetők legyenek 

bizonyos más gyártó által készített alrendszerre, akkor a létrejövő rendszer egységességét 

részben vagy egészében fel kell áldozni, az abból adódó előnyökkel együtt (egységes 

lekérdezés lehetősége, megjelenés, használat, stb.). 

Az egymástól igen különböző örökségek eltérő helyszínvédelmi rendszerei között 

fennálló hasonlóságokra építve érdemes létrehozni egy közös rendszert, eközben nem 

korlátozva a helyszínek speciális kezelési igényeinek kiszolgálását sem. 

Ilyen rendszerben kihasználhatók a különböző helyszíneken végzett hasonló feladatok 

központosított, közös rendszerben történő végzéséből adódó méretgazdaságossági 

előnyök. 

A központi szervezeti egység ilyen rendszerekben tudásközpontként működhet, amely az 

egyes helyszínekkel kapcsolatosan szerzett tapasztalatokat felhasználhatja más 

helyszíneken felmerülő hasonló problémák megoldására, de érdemes ide koncentrálni a 

magas szakértelmet igénylő (pl. elemzési, kutatási) feladatok végzését is. 

Az örökségi helyszínek igen sokfélék lehetnek, azonban a helyszínek kezelése hasonló 

feladatok elvégzését követeli meg (ld. még: [152]). Amennyiben az informatikai 

támogatás lehetséges, érdemes ezeket a folyamatokat közös informatikai támogatással 

segíteni. A folyamatok végrehajtása általában országos és helyi szinteken zajlik. [157] a 
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központi és helyi szervezetek közötti integráció alternatíváit kutatja. Kiemelt feladat a 

helyszíneken működő alrendszerek központi szervezetekkel való kapcsolattartásának 

egységesítése ([157] alapján). 

A létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetése szempontjából alapvető jelentőségű, 

hogy tervezett rendszerben milyen állapotfelmérésre van szükség. A kezelt tárgyak akár a 

létesítmény tervrajzán grafikusan is megjeleníthetők. 

Az egyes helyszínek közötti közvetlen (központtól független) kommunikációs kapcsolat 

kiépítésével több alhelyszín (vagy ritkábban helyszín) munkája hatékonyan összefogható.

Az örökségvédelmi informatikai rendszereket érdemes központi és több helyszíni 

alrendszer integrálásával megvalósítani a méretgazdaságos működés érdekében.
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Az eddigiekben láthattuk, hogy az örökségvédelmi informatikai rendszer működése 

gazdaságosabbá, gyorsabbá tehető, ha adott helyszínen belül több alhelyszín között, több 

helyszín, illetve az egyes helyszínek és központ között is megtörténik a 

rendszerintegráció. 

Ezt érdemes nemzeti szinten és/vagy olyan regionális szinteken is kihasználni, ahol a 

szabályozás hasonlóságából adódó előnyök és a méretgazdaságosság előnyei is jól 

kihasználhatók. E szint alatt mindenképpen érdemes alkalmazni a helyszínen belüli 

alhelyszínek közötti, több helyszín közötti, illetve helyszínek és központ közötti 

kapcsolatok kiépítését. Ez gyakran heterogén rendszerek integrálását jelenti. Ezen a 

szinten túl, országok rendszerei között is elvileg lehetséges a rendszerszintű kapcsolat 

kiépítése, de várhatóan a nem túl távoli jövőben inkább csak a laza, személyes 

kapcsolatok kiépítése fog megtörténni.

Ez az állítás azonban olyan rendszerekre alapozva került levezetésre, amelyek közös 

létesítménygazdálkodási rendszert használnak. 

Léteznek olyan örökségvédelmi rendszerek is, amelyek a létesítménygazdálkodási 

rendszer kihagyásával, például csak a védett tárgyak nyilvántartását tartalmazzák. 

Természetesen az ilyen és hasonló, FM támogató rendszereket nem tartalmazó 

megoldásoknál az informatikai támogatás hiányában is végeznek 

létesítménygazdálkodási feladatokat és információfeldolgozás alapján történő 

beavatkozásokat. Azoknál a rendszereknél is érdemes lehet a korábban leírtakhoz hasonló 

munkamegosztást kiépíteni központi szervezettel, még támogatórendszer hiányában is.

Nemzeti örökségi információs rendszerek esetén az integrációt érdemes a következő 

három szinten megvalósítani: adott helyszínen belül, több helyszín illetve helyszínek és 

központ között.
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Nemzeti örökségi információs rendszerek és FM alrendszereik

Egy adott ország vagy régió örökségi helyszíneinek közös kezelésével nagyszámú 

létesítmény gazdaságos működtetése oldható meg egyszerre magasabb színvonalon és 

gazdaságosabban, mintha az egyes helyszínekhez külön kezelőszervezetek tartoznának.

A nemzeti szinten létrehozott örökségi informatikai rendszerek nagy előnye, hogy az 

egész ország területén található rendszerbe vonható legtöbb helyszínt együtt kezeli, 

kihasználva a méretgazdaságosságból adódó előnyöket. 

További előnye más kisebb rendszerekhez képest, hogy ez a helyszíneknek a lehető 

legtágabb olyan köre, amelyekre hasonló jogi szabályozás vonatkozik, hiszen az 

örökségvédelmi törvények és rendeletek többsége még ma is állami szinten szabályozott, 

és rendszerint eltérő országokban más-más a szabályozás, kisebb-nagyobb eltérésekkel. 

A jogi szabályozás által meghatározott területeken adott országban teljesen hasonló 

funkcionalitásra van szükség az egyes helyszínek informatikai rendszerében. A 

rendszerek közös program kódot használhatnak, melyet nem kell helyszínenként 

ismételten kifejleszteni, de a szükséges program beállítást is elegendő ebben az esetben 

egy helyen elvégezni.

Nemzeti örökségi információs rendszereket érdemes közös létesítménygazdálkodási 

alrendszerrel létrehozni, amelyben a kezelt helyszíneket elkülönítve, egy-egy 

létesítményként érdemes kezelni. Elsősorban a nagyobb területen fekvő, több épületet 

tartalmazó, illetve több összefüggő területtel rendelkező örökségi helyszínek esetén 

érdemes az egyes helyszíneket alhelyszínekre bontva több létesítményként kezelni.

Nemzeti örökségi információs rendszerekben előnyös közös létesítménygazdálkodási 

rendszereket használni.
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Örökségi helyszínek kezelése közös rendszerben

Az örökségvédelmi rendszerekben jól szervezett létesítménygazdálkodásra van szükség, 

amelyhez a megfelelő szolgáltatási minőséget hosszú távon célszerű FM rendszerekkel 

biztosítani.

Azoknál a szervezeteknél, amelyek több, egymással nem összefüggő terület kezelését FM 

rendszer segítségével végzik, az egyes területeket kezelő rendszereket összekötve közös 

rendszerben is kezelhetők. Különösen indokolt ez abban az esetben, ha az egyes 

létesítmények tematikailag azonos körbe tartoznak, mert ilyenkor rendszerint jól 

kihasználható, hogy a hasonló folyamatokat és specialitásokat csak egy rendszerben kell 

megvalósítani, így lehetőség van a méretgazdaságossági előnyök kihasználására.

Az örökségvédelmi rendszerekben a védendő területek együttesét érdemes közösen, egy 

rendszerben kezelni. Még több, egymástól esetleg távoli területből álló, közös kezelés 

alatt álló örökségi terület esetén is érdemes közös létesítménygazdálkodási rendszerrel 

kezelni a helyszíneket.

A létesítménygazdálkodási rendszerek kiépítésekor mindig ki kell jelölni a létesítmény 

határait. A kezelésbe venni kívánt terület ráadásul gyakran több tulajdonos kezében van, 

bár a birtokhatárok akkor is gyakran szolgálnak a létesítmény határainak kijelölésére. A 

kezelés szempontjából pedig vannak értékesebb és kevésbé értékes területek, amelyek 

rendszerbe történő bevonásáról már ebben a korai fázisban dönteni kell. 

Az örökségi helyszínek határainak örökségvédelmi céllal történő megállapításakor 

gyakran használják azt a módszert, hogy zónákat hoznak létre: kijelölik a belső mag 

zóna, egy rendszerint ezt körülvevő puffer zóna, illetve esetleg még olyan zónahatárokat 

is, mint például az ún. „átmeneti” zóna.
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3. ábra Bioszféra rezervátumok zónázása (forrás: [1])

A létesítmény és az örökségi helyszín határai nem minden esetben esnek egybe, bár a 

kijelölésükhöz vezető módszerek rendszerint nem függetlenek egymástól. Bizonyos (pl. 

kiegészítő) tevékenységekkel kapcsolatos tárgyak és épületek miatt a 

létesítménygazdálkodási rendszer által kezelt területet érdemes lehet kibővíteni. 

Erre a gyakorlatban elsősorban akkor kerül sor, ha azok fizikailag is közel vannak, és 

adott helyszínre készített elszigetelt (más helyszínekkel és központtal informatikailag 

nem összekapcsolt) rendszerek esetén csak ritkábban kerül modellezésre a 

létesítménygazdálkodási rendszerben például egy távoli központi intézmény területe, 

amely bizonyos feladatokat központosítottan végez.

Persze ott, ahol a központ és a helyszínek közös informatikai rendszerrel vannak 

felszerelve, lehetőség van arra, hogy az összes helyszín és a központ területén található 

tárgyak is benne legyenek a közös létesítménygazdálkodási rendszerben.

Nem jelenthető ki általánosan, hogy az UNESCO világörökségi helyszíneknél a puffer 

vagy az átmeneti zóna jelentheti a létesítménygazdálkodási rendszer által kezelt terület 

határait. A létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetésekor ugyanis helyszíni 

felmérések készülnek, amelyek megállapíthatják, hogy még léteznek olyan területek a 

helyszín környezetében, ahol a létesítmény működésének szempontjából fontos 
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objektumok találhatók, amelyeket akár a grafikus navigálást lehetővé tevő felületen is 

érdemes megjeleníteni. Máskor kiderülhet, hogy esetleg a puffer zóna egyes területeit 

érdemes kihagyni a létesítménygazdálkodási rendszerből vagy az informatikai rendszer 

által grafikusan megjelenített területekből.

Azért van szükség szervezett létesítménygazdálkodás bevezetésére az örökségvédelmi 

rendszerekben, mert a megfelelő szolgáltatási minőség hosszú távú biztosítását ilyen 

rendszerekkel célszerű ellátni. Ezek alkalmazása ugyanis a rendszerszemlélet bevezetését 

jelenti a kezelő szervezetnél, amely visszaszorítja azokat az ad-hoc döntéseket, melyekkel 

károkat okozhatnánk [136].

A létesítménygazdálkodási rendszer számos, egymástól részben függetlenül is végezhető 

funkcióval rendelkezik, az egyes funkcióknál gyakorlatilag egyenként dönthetünk arról, 

milyen megvalósítást szeretnénk. Döntés születhet arról is, milyen más vállalati 

informatikai rendszerrel van szükség integrációra: CAD rendszerekkel, a vállalat ERP 

rendszereivel (pl. pénzügyi rendszerrel, stb.), és különböző automatikai rendszerekkel 

való integráció kiépítése [133]. 
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Örökségi és nem védett tárgyak kezelése

Más típusú kezelés illeti a védett és a védelem alá nem eső (hagyományos) objektumokat, 

ezért az örökségvédelmi létesítménygazdálkodási rendszerekben az objektumok 

csoportosítását el kell végezni.

Természetesen más jellegű adatok tárolására van szükség a védett tárgyak, illetve a nem 

örökségi objektumok esetén. Ez adatbázis szinten más adatmezők kitöltését jelenti. A két 

csoporton belül gyakran még további tárgycsoportok is kialakíthatók a kezelés alatt álló 

objektumok és létesítményelemek között úgy, hogy az egyes csoportokban levő összes 

tárgyhoz azonos kitölthető és kitöltendő adatmezők tartoznak.

A jól testreszabható, rugalmas támogatórendszereket használó örökségi 

létesítménygazdálkodási rendszerekben, melyeket kizárólag a védett tárgyak és területek 

kezelésének ellátására használnak, minimális extra ráfordítással elérhető, hogy más, 

védelem alá nem eső tárgyak, területek illetve létesítményelemek kezelését is 

végezhessék a rendszerben. 

Utóbbi tárgyak esetében pedig a létesítménygazdálkodás hagyományos módszereit lehet 

alkalmazni, persze bizonyos korlátozásokkal, hiszen a védett területeken vagy azok 

környékén végzett tevékenységekre rendszerint szintén a szokásostól eltérő szabályozás 

vonatkozik. Ezek a tárgyak rendszerint az örökségi területen zajló folyamatok résztvevői, 

így az azokra vonatkozó pontosabb objektum állapotok és folyamatok ismerete, tervezése 

végső soron a védeni kívánt értékek biztonságához is hozzájárul.

A létesítménygazdálkodási rendszer használatának kiterjesztésével pedig azokra a 

tárgyakra is teljesülhetnek az FM által kínált előnyök, azonban másodlagos előnye is van 

egy ilyen továbbfejlesztésnek, hiszen ezek a tárgyak rendszerint az örökségi területen 

zajló folyamatok résztvevői, így az azokra vonatkozó pontosabb objektum állapotok és 

folyamatok ismerete, tervezése végső soron a védeni kívánt értékek biztonságához is 

hozzájárul.
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Az örökségvédelmi rendszerek létesítménygazdálkodási alrendszereiben a védett 

tárgyakat a fontosabbnak ítélt, védelem alá nem eső tárgyakkal együtt érdemes kezelni 

még olyan integrált rendszerek esetén is, ahol több örökségvédelmi rendszer kerül 

összekapcsolásra.

Több helyszín együtt kezelésére készült rendszerek esetén újabb problémával 

találkozunk. Azzal, hogy a korábban említett tárgycsoportok számossága, amelyek más-

más egyénileg használt mezőkre vonatkoznak, most ugrásszerűen megnőhet. Ennek egyik 

lehetséges oka az egyes helyszínek kezelt tárgyai között meglevő kisebb-nagyobb 

valóban létező különbségek. A tárolt FM adatok integritását is javítani lehet azzal, hogy 

több, egymással párhuzamosan működtetett rendszer helyett közös rendszert használunk 

a létesítmény különböző tárgyainak kezelésére. Azonban ennél sokkal nagyobb gondot 

okoz az, hogy a bevezetéskor nem pontosításra került mezők illetve a korábbról meglevő 

adatbázisok közötti különbségek az első adatbetöltés előtt nem kerülnek feldolgozásra, 

egységesítésre. Ez redundanciák kialakulásához vezethet a rendszerben, amely ellen 

minden erővel küzdeni kell. A védett tárgyak védelem alá nem esőkkel együtt való 

kezelése megnöveli a rendszer adatigényét ahhoz képest, mintha kizárólag a védett 

tárgyakra koncentrálnánk, és a tárgyak sokfélesége is jelentősen nő az új tárgyfajták 

bevezetése miatt, amely mindenképpen a bevezetési költségek növekedésével jár. 

Azonban a bevezetés után a létesítménygazdálkodás költség optimalizáló hatását 

érzékelni lehet majd a nem védett objektumokra is. A tárgyak adatainak rendszerbe 

töltése — azok költségeivel együtt — természetesen nem elhanyagolhatók, azonban a 

bevezetési költségek nagy részét teszi ki a keretrendszer felállítása, illetve a grafikus 

navigáció kialakítása, amelyet a védett objektumok miatt már egyébként is meg kellett 

tervezni. A bevezetésnél ez jelentős költségmegtakarítást jelent az egy tárgyra jutó 

költségek csökkenése miatt. A nem védett tárgyakra kiterjesztett létesítménygazdálkodás 

hatékonyan valósítja meg a biztonsági előírások betartását ezekre a tárgyakra is. 

Mivel ezek az objektumok a védett tárgyak fizikai közelségében vannak, ezáltal az 

örökségvédelem biztonsági szintje is feltétlenül javul. Mivel a védelmi szint növelése 

elsődleges prioritású, talán ez lehet a legfontosabb érv az létesítménygazdálkodási

rendszerek ilyen irányú kiterjesztésére örökségi helyszíneken.
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Örökségi tárgyakra vonatkozó életciklus elv

Az örökségi objektumok kezelése az életciklus elv részben történő átértékelésével jár: Az 

életciklus terv az örökségi objektumoknál úgy változik, hogy a végső megsemmisítés 

ideje kitolódik a végtelenbe. A cél ezeknél a tárgyaknál az örökké, vagy minél hosszabb 

ideig történő fenntartás. Az örökségi objektumok esetén mindent meg kell tenni a végső 

megsemmisítés elkerülésére, bár számolni kell azzal, hogy ez katasztrófák esetén mégis 

bekövetkezhet. Az örökségvédelmi rendszerekben a védett objektumok életciklusának 

„végtelenítése” a cél.

Az építészet, mérnökség és kivitelezés (AEC – architecture, engineering, construction) 

tevékenységeire számos alkalmazás készült a projekt teljes életciklusa során. Számos 

információ, amely a tervezés és kivitelezés során keletkezik, amely a későbbi üzemeltetés 

során hasznos lehet a létesítménygazdálkodás számára [58]. AEC/FM projekt 

információk a projekt tervezés kezdetekor készülnek, amely folyamatosan tovább alakul 

a tervezési és kivitelezési fázisok során [58]. Sok, de nem minden projekt adatra van 

szükség a későbbi lépések során [59]. A projekt információk végfelhasználói az épületek 

működtetése során az épület tulajdonosok és a létesítménymenedzserek [58] lesznek.

Az örökségek esetén a fenntartás egyik fő célja a hosszútávú, igen nagy biztonsággal 

végzett értékmegőrzés. 

A védett objektumok lecserélése egy újabb, hasonló tulajdonságú tárgyra nehezen 

értelmezhető, hiszen éppen az eredeti megfelelő minőségben történő megőrzése a feladat. 

Örökségeknél általában az eredeti állapothoz való visszatérés a cél a felújítások 

(restaurálás) alkalmával. Az egyes helyszínekre a nagy értékű objektumok koncentrációja 

jellemző.

Általában szigorú korlátozások mellett megengedett a tárgyak restaurálásakor a 

módosítás, hiszen a cél a megfelelő minőségben történő megőrzésük, amely például a 

közönség számára való bemutatást is lehetővé teszi ezekre a tárgyakra. 
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Bár tapasztalhatók bizonyos különbségek a felújítás, restaurálás technológiai fejlődése 

miatt, a védett örökségi objektumoknál nem jellemző a tárgyak módosításával járó 

„fejlesztés”, többnyire csak a korábbi állapot visszaállítása a cél. A tároló, illetve védelmi 

berendezésekre azonban annál inkább jellemzők az elsősorban a technológiai színvonal 

illetve a divat változásával összefüggő változások és fejlesztések.

A védett tárgyaknál a felújítás illetve restaurálás csak bizonyos tárgyaknál értelmezhető, 

egyes tárgyaknál viszont ez gyakorlatilag csak katasztrófák esetén szükséges. 

A restaurálással kapcsolatosan egyébként többféle elképzelés létezik azokra az 

objektumokra, amikor a tárgyat már hosszú ideje romjaiban őriznek. Egyes országokban, 

amennyiben az eredeti tervek rendelkezésre állnak, épületek esetén a teljes felújítást 

elvégzik, míg más országokban a romos állapotban történő megőrzés minősül jelenleg 

helyes kezelésnek. Amennyiben ezek a szabályok valamely országban változnak, a 

szükséges átalakítás már védett objektumra vonatkozó fejlesztésnek minősül.

Vannak olyan területek is (pl. Németország), ahol egyes különösen nagy értékű 

örökségek helyett a kiállított tárgyak csak azok jó minőségű másolatai, így a védett 

objektum megfelelő kondíciók mellett őrizhető. Ez nem csak a rablás elleni védekezésben 

segít, hanem megfelelő hőmérsékleti viszonyok, levegő veszélyes anyag- illetve 

páratartalom mellett képes meghosszabbítani a restaurálások közötti időket. Ez persze az 

épületekhez hasonló nagyméretű védett objektumoknál nehezebben kivitelezhető, vagy 

nem megoldható.

Egyes (elsősorban szerves anyagú) tárgyak helyes kezelés melletti normál amortizációja 

olyan sebességű is lehet, hogy az életciklus nem tekinthető végtelennek még a gyakorlat 

szempontjából sem. Ezekre a védett tárgyakra azonban az élettartam során ugyanolyan 

kezelési módszerek használatára van szükség, mint a „végtelen” élettartamúnak tekintett 

társaik esetén, hiszen ezek a tárgyak sem cserélhetők le, nem semmisíthetők meg.
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Az örökségi tárgyak kezelésének különlegessége, hogy igen nagy értéket képviselő 

objektumokról van szó, ahol sokszor nehezíti a helyzetet, hogy eszmei értékkel bíró 

tárgyak kezeléséről van szó. Eszmei értékkel bíró tárgyak esetén pedig az értéknek 

megfelelő védelmi szintek meghatározása komoly problémába ütközik.

A védett objektumok különleges eszmei értékkel rendelkeznek (amely gyakran 

felbecsülhetetlen), ezért az ár nem reprezentálja megfelelően az objektumok valódi 

állapotát. Az egyes helyszínekre a nagy értékű objektumok koncentrációja jellemző. A 

biztonsági eljárások illetve a katasztrófatervek kialakításakor gyakran azzal 

szembesülnek a szakemberek, hogy a felbecsülhetetlen eszmei értékű objektumok között 

is meg kell állapítani bizonyos preferencia sorrendet, majd a tárgyakhoz eltérő védelmi 

szintek és intézkedések rendelhetők. Ez a fajta objektumkezelés egyébként nem 

egyedülálló a létesítménygazdálkodáson belül, hiszen a páncéltermekben elhelyezett 

értéktárgyak kezelése az örökségekhez hasonló kezelést igényel, hiszen a fő cél ott is a 

tárolt értékek hosszú távú, megfelelő biztonsági színvonalon történő megőrzése. 

Az örökségi tárgyak értéke azonban gyakran nem határozható meg egyértelműen, mert 

piaci értékük nem lévén csak eszmei értékük létezik. Utóbbi viszont egymagában nem 

biztosít elégséges információt például az elvárt védelmi színvonal meghatározására. 

Ráadásul az értékek védelme mellett többnyire az örökségek bemutatása is feladat, a 

közönség elől nem elzárt tárgyaknál pedig eltérő módszerek használatára van szükség. 

Sok esetben nem mozgatható tárgyakról van szó, vagy a helyzet ezzel egyenértékű: cél a 

tárgy eredeti környezetében történő meghagyása. Azokban a létesítményekben a 

körülvevő létesítményelemek kizárólag értékőrzési, tárolási célokat szolgálnak. Az egyes 

tárgyakra egyenként vagy hasonló kategóriához sorolt objektumokra közösen érdemes 

meghatározni a szükséges védelmi szinteket. Az ilyen döntések során fontos tényező a 

tárgy értéke is, amennyiben az meghatározható (amennyiben nem, akkor az egyik 

megoldás lehet a tárgy létezésének társadalmi hasznát pénzbeli értéknövelő tényezőként 

értelmező pénzbeli érték egyenértékesek megállapítása és használata). 

Ezek a becsült értékek azonban nem egyedül határozzák meg a tárgyakra alkalmazandó 

biztonsági előírásokat, hiszen például a fenyegetések, és más veszélyforrások elemzése 

jelentős módosításokat tehet még szükségessé azokban.
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Létesítménygazdálkodás természeti örökségi helyszíneken

A létesítménygazdálkodásban ismert a kinti és benti területek kezelése, azonban az FM 

egyes definíciók szerint [114] az épített környezet kezelésével foglalkozik. Az 

örökségvédelemben azonban gyakran olyan kinti területek kezelésére is szükség van, 

amelyek érintetlenül való megőrzése az elsődleges cél. Ilyen a legtöbb természetvédelmi 

helyszín, míg a kulturális helyszíneken többnyire az emberi kultúra által létrehozott 

alkotások dominálnak. A kinti területek csoportosíthatók emberi érintettség szerint az 

érintetlen területektől a teljesen ember által létrehozott környezet szintjének definiálásáig, 

köztes fokozatok megadásával.

Az érintetlen környezet olyan tárgyakból és élőlényekből áll, amelyekre az ember által 

létrehozott tárgyakhoz hasonlóan definiálhatók különböző tulajdonságok, 

állapotjellemzők. Ezekhez az objektumokhoz is felvehetők különböző indikátorok, 

amelyek rendszeres időnként történő mérésére alapozva megoldható a tárgyak állapot 

felügyelete.

Létesítménygazdálkodás alatt az IFMA definíciója [114] szerint az épített környezet 

funkcionalitásának biztosítását kell érteni emberek, helyek, folyamatok és technológiák 

integrálásával. Megfigyelhető, hogy a nem épített környezet kezelése kimaradt a 

definícióból, holott a létesítménygazdálkodási rendszerek, — beleértve az informatikai 

megoldásokat is — alkalmasak a létesítményekkel kapcsolatos teendők ellátására, hiszen 

ezeknél a tárgyaknál olyan jelentősebb különbséggel nem kell számolni a 

létesítménygazdálkodás szempontjából, amely nem valósítható meg a jelenleg használt 

módszerekkel. Ezek az állítások hasonlóan teljesülnek a számítógépekkel felszerelt és az 

anélkül működő FM megoldásokra is.

A létesítménygazdálkodás nem kizárólag épített környezet, hanem a természeti környezet 

kezelési feladatainak elvégzésére is alkalmas. A grafikus megjelenítést lehetővé tevő 

CIFM rendszerek implementálásánál érdemes a következőkben bemutatott navigációs 

szinthierarchia modellt használni.
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Javasolt navigációs szinthierarchia modell örökségvédelmi FM rendszerekben

Az örökségi létesítmények esetleg több, egymástól távoli, nem összefüggő területből, 

épített objektumokból és az ott található tárgyakból is állhatnak. A létesítmények 

objektumait a következőkben bemutatásra kerülő térbeli tartalmazási viszonyon alapuló 

hierarchiába rendezve érdemes bemutatni a létesítménygazdálkodási informatikai 

rendszerekben, de a grafikus felületen történő navigálás is megszervezhető ez alapján.

A javaslat szerint a hierarchia tetejéről lefele haladva az alábbi szinteket érdemes követni 

a megfelelő navigáció érdekében: 

4. ábra A létesítmények hierarchikus szintjei

A grafikus megjelenítést lehetővé tevő CIFM rendszerek implementálásánál érdemes a 

következőkben bemutatott navigációs szinthierarchia modellt használni.

A modell egy korábbi saját kutatás által bemutatott modell [137] számos ponton való 

továbbfinomításával készült. Az elképzelés szerint a létesítménygazdálkodási rendszert 
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használók az ábrán haladva fentről lefele közelíthetik meg a létesítményeket, illetve akár 

azok tárgyait is, eközben az ábra szerinti navigációs lépések szerinti képet, tervrajzot 

mutathat számukra a rendszer.

Az ábrán *-gal jelölt elemeknél több egymás alatti szint az esetek nagy többségében 

elképzelhető. Így például nagy kiterjedésű külső területek esetén (illetve az összefüggő 

létesítményterületek szintjén is) először egy kis felbontású térképen a megfelelő területre 

kattintva egy jobb nagyítású ábrához juthatunk, amíg az egyes tárgyak szintjére nem 

jutunk. 

A legfelső szinten a modell megengedi, hogy több létesítményt kezelő rendszereknél az 

egyes létesítményeket tetszés szerint csoportosíthassuk. 

A legalsó szinten, a tárgyaknál a tartalmazást is megengedi a modell. Igen gyakori, hogy 

egy nagyobb tárgyban/tárgyon is számos kisebb objektum található, ilyenkor például a 

nagy tárgyra kattintva a felhasználó is megtekintheti a benne található objektumokat.

Természesen egyes szintek kihagyhatók azokban az esetekben, amikor a kezelt 

létesítmények kisebb méretűek, illetve, ha esetleg csak egy létesítmény kezeléséről van 

szó. Gyakori az is, hogy a létesítményeknél a külső területeket kis fontosságuk miatt 

egyszerűen kihagyják a modellből, vagy eleve külső területek nélküli létesítményekről 

van szó. Ezekben az esetekben a kinti területek maradnak ki, más esetekben esetleg az 

épületekkel történhet ugyanez.

Lehetnek olyan megvalósítások is, amikor egyes szinteket egyes esetekben célszerűnek 

látszik kihagyni, hogy ne kelljen a felhasználónak túl sok szinten végigszaladni, de 

ugyanabban a rendszerben a hierarchia más pontján ugyanabban a magasságban 

megvalósítanak egy adott szintet. Az esetek többségében az látszik a legjobb 

megoldásnak ergonómiailag és rendszer implementálási költségek szempontjából is, ha 

minél kevesebb “nem túlzsúfolt” szintet használnak a navigáció megvalósításakor.
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A javasolt hierarchia egyes létesítményeknél sérülhet, illetve kiegészülhet ([137] 

alapján). Pl. ha egy hosszú tárgy az egyik helyiségből átér egy másik helyiségbe, meg 

kell oldani, hogy az objektum mindkét helyiséghez tartozzon. 

A hierarchikus jellegű felbontás azt is megengedi, hogy a hierarchia 

meghosszabbításához egyes szinteken belül további alszinteket definiáljunk, illetve, hogy 

egyes szinteket átugorjunk, kihagyjunk. 

Időtengely és rétegek (layer-ek)

A különböző objektumokat tartalmazó rétegek (layer-ek), illetve az időtengelyek 

használatával két újabb dimenzióval bővíthető az eddigi navigációs struktúra modell. A 

különböző rétegek (layer-ek) használatával a tárgyak csoportosítása is lehetségessé válik. 

Rétegek használatát több szempont is indokolhatja, így jellemző a hálózati 

infrastruktúrák külön rétegeken történő elhelyezése. Ezek a rétegek a rendszer 

használatakor tetszőlegesen ki-be kapcsolhatók, így a felhasználó csak akkor látja ezeket 

az objektumokat a képernyőn, amikor szeretné. Máskor ezek nem látszanak.

Az időtengelyes bemutatás létesítmények, létesítményelemek időbeli változásának 

modellezésénél kap szerepet. Az elmentett állapotok vagy az adatbázisban tárolt 

állapotváltozások alapján lehetőség van a múltba való visszatekintésre, de megfelelő 

részletességű tervek esetén akár a létesítmény elképzelt jövőjébe is belepillanthatunk.

A következő ábrán látható módon érdemes elképzelni a többrétegű hierarchikus modellt, 

amelyben lehetőség nyílik az időbeli navigációra is. Az ábrán az egymás feletti szinteken 

különböző szürke árnyalatok jelzik a rétegeket, miközben az időtengely mentén haladva 

más-más állapotokat jeleníthet meg a rendszer.

A tárgyak szintjén nem csupán tárgyakra, hanem a megfoghatatlan („intangiable”) 

kategóriába eső fogalmak digitalizált változatának multimédiás bemutatására is lehetőség 

van.



t0 t1                                                  t2

5. ábra Többrétegű navigációs objektumhierarchia időbeli változásainak modellje



Összefoglalás

A kulturális és természeti örökségek kezelése számos esetben nem használja ki a kor által 

nyújtott lehetőségeket sem technológiai, sem menedzsment oldalról. Világviszonylatban 

is megfigyelhető a kezelő szervezetek információ menedzsment rendszereinek 

elmaradottsága a profit orientált szektor más létesítményeinek kezelésétől.

Az örökségi turizmus jelentőségének növekedése miatt egyes örökségi helyszínekre 

egyre nagyobb látogatószám jellemző, amely egyben azzal is jár, hogy a védett 

objektumok egyre nagyobb környezeti terhelésnek vannak kitéve, de megnőhet a lopás és 

az emberi károkozás veszélye is. 

A helyszíneken hosszútávú tervezésre van szükség mind a védett objektumok, mind 

pedig a kezelt, de védelem alá nem tartozó tárgyakkal, helyekkel, emberekkel 

kapcsolatban. A kezelési feladatok elvégzése a létesítménygazdálkodás alá tartozó 

problémák megoldását igényli, amelyre kitűnően alkalmasak a dolgozat készítéséig 

kialakult FM rendszerek.

A létesítmény kezelés gyakorlatában két dimenzióban is paradigmaváltás következett be. 

Az egyik dimenziót az információtechnológia fejlődése indukálta a számítógépes 

támogatás (CAFM), illetve annak későbbiekben a vállalat más rendszereivel való 

integrálásával (CAIFM). Paradigmaváltás figyelhető meg a létesítmények információs 

rendszerekkel kezelésének gyakorlatában is, mert a kezdetekben kizárólag operatív 

szinten végzett létesítménykezelés fokozatosan stratégiai szintre emelkedik, tehát a 

szervezetek nem csak rövidtávú létesítménykezelést folytatnak, mert a hosszútávú tervek 

megvalósításával minden időhorizontra kiterjedő létesítménygazdálkodást folytatnak).

A tevékenység számítógépes alapokra helyezésén illetve a méretgazdaságosság 

elérhetőségének vizsgálatán túl foglalkozik a centralizált tudásközpont és a lokális 

beavatkozó egység közötti munkamegosztás kérdésével is. 
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Egyes feladatokat centralizáltan, központi (állami, regionális) intézményekben érdemes 

végezni, ahol a megfelelő tudás koncentráltabban állhat rendelkezésre az alapvetően nem 

helyszíni feladatok elvégzésére (pl. elemzések).

Az örökségvédelmi rendszerek informatikai támogatásával az örökségvédelem 

hatékonyabbá, biztonságosabbá tehető. Szükség van a helyszínek, központi szervek 

szervezeten belüli és szervezetek közötti kommunikációjának egységesítésére.

Az információs rendszernek megfelelő kapcsolatot kell biztosítania a központ és a 

helyszínek helyi irodái között, a kapcsolatot emberi és gépi (számítógépes hálózat, 

telefon, stb.) szinten is támogatni kell. A kommunikáció megszervezése során egyszerre 

jelentkeznek az információáramlás költségének minimalizálására és a rugalmas 

kapcsolatfelvétel fenntartására vonatkozó igények.

Az egyes UNESCO világörökségi helyszínek örökségvédelmi színvonala között óriási 

különbségek tapasztalhatók. Természetesen ez a jelenség alacsonyabb szinten is 

megfigyelhető. Például különböző országok hasonló műemléki vagy természeti 

helyszíneinek kezelésében mind a technológiai módszerekben, mind pedig a technikai 

felszereltségben jelentős különbségek tapasztalhatók, de gyakran egyazon országon belül 

is komoly eltérések fedezhetők fel.

Nagy lemaradás tapasztalható a létesítménygazdálkodási és az ún. „monitoring” (állapot 

felügyeleti) rendszerek elterjedésében, pedig a terület különösen indokolná ilyen 

rendszerek bevezetését az örökségvédelmi rendszerekben.

A létesítménygazdálkodás örökségvédelmi alkalmazása és informatikai támogatása 

indokolt, az örökségvédelem központi feladatait hosszabb távon így érdemes végezni. Ez 

biztosítja a védelem ellátásához szükséges megfelelő biztonságot. A 

létesítménygazdálkodást elsődleges stratégiai területként érdemes kezelni az 

örökségvédelemben.
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Bár más területeken is használnak FM rendszereket, azok örökségvédelmi adaptálása 

előtt érdemes összegyűjteni az örökségvédelmi létesítménygazdálkodás legfontosabb 

speciális tulajdonságait, ezen belül külön figyelmet érdemel a létesítménygazdálkodás 

különleges adatigényének feltérképezése. Az adatigényt speciálisan befolyásolja az

állapot-felügyeleti (ún. „monitoring”) rendszerek adatigénye, de az országos nyilvántartó-

rendszerek által kezelt információkat is érdemes közös helyen elérhetővé tenni a 

létesítménygazdálkodási rendszerben. A turizmus is egyre erősebb befolyással van az 

örökségvédelmi rendszerekben folytatott létesítménygazdálkodásra.

A dolgozat kitér a létesítménygazdálkodási rendszerek bevezetésének kérdésére is, de a 

számítógéppel támogatott FM rendszereken túl számos más, tipikusan örökségvédelmi 

rendszerekre jellemző informatikai támogató lehetséges alrendszert is bemutat: a 

létesítménygazdálkodással kapcsolatos adatgyűjtést is megvalósító állapot felügyeleti 

(monitoring) rendszereket, kitérve ennek automatizált és emberi munkavégzést követelő 

változataira is.

Az értekezés a létesítménygazdálkodás örökségi rendszerekben játszott szerepének 

vizsgálata során megállapítja, hogy az FM alapfolyamatnak minősíthető az 

örökségvédelmi rendszerekben.

A megvalósított FM funkcióknak megfelelő prioritást kell kapnia az örökségvédelmi 

rendszerekben, ezért célszerű gondoskodni arról, hogy az örökségi helyszínek kezelő 

rendszerében a létesítménygazdálkodás folyamatosan kiemelt stratégiai területként 

legyen kezelve, hiszen az FM valósítja meg a kezelő szervezet működtetésének legfőbb

célját: az objektumok hosszútávú védelmét.

Fontos annak megállapítása, hogy az örökségi helyszínek létesítményként vagy 

létesítmény együttesként kezelhetők a kezelő szervezetek létesítménygazdálkodási 

rendszereiben. Ez a kérdés elsősorban azért merülhet fel, mert a helyszínek gyakran nem 

egyetlen tulajdonos kezében vannak, ráadásul vannak olyan esetek, amikor nem is 

egyetlen kezelő szervezet látja el a helyszín kezelését. 
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Utóbbi esetben a helyszín kezelési feladatai például területi alapon is feloszthatók, de 

amennyiben lehetőség van rá, érdemes az ilyen helyszíneket egységesen, egy rendszerben 

kezelni még olyan esetekben is, amikor több, egymástól távolabbi, különálló terület 

együtteseként áll össze az FM működési területe. 

Ugyanezzel a módszerrel egyébként több eltérő helyszín is összekapcsolható, melynek 

számos előnye van, azonban például informatikai eszközökkel biztosítani kell a 

létesítmények összeköttetését. 

Egy ilyen összekapcsolt rendszerbe persze könnyű olyan központi intézményi 

kapcsolatokat kiépíteni — elsősorban adatfeldolgozási feladatokra —, amelyek több 

helyszín távolról ellátható kezelési munkáit egy helyről végzik. A központosított, több 

helyszín számára történő feladatvégzés méretgazdaságossági előny kihasználását jelenti.

Az egyes országokban hatályos, kulturális és természeti örökségekre, műtárgyakra, 

műemlékekre vonatkozó jogi szabályozás rendszerint eltér egymástól. Ha az imént 

említett helyszíni integrációs lehetőségeket egy állam a lehetséges helyszínek egy 

nagyobb körére megvalósítja, akkor olyan rendszert kaphatunk, amely optimális abból az 

újabb méretgazdaságossági szempontból, hogy az adott jogszabályi háttér hasonlóságát a 

lehetséges összes helyszínre közösen megalkotott és használt rendszerrel valósítja meg. 

(Például, ha változtatnak a jogszabályokon, csak ezen az egy támogató programon kell 

módosítani). 

Nemzeti örökségi információs rendszerek esetén tehát az integrációt lehetséges az adott 

helyszínen belül, több helyszín illetve helyszínek és központ között megvalósítani, és 

érdemes közös létesítménygazdálkodási rendszereket használni.
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Az örökségvédelmi rendszerekben a védendő területek együttesét érdemes közösen, egy 

rendszerben kezelni. Még több, egymástól esetleg távoli területből álló, közös kezelés 

alatt álló terület esetén is érdemes közös létesítményként kezelni a helyszíneket.

Az örökségvédelmi rendszerek FM alrendszereiben a védett tárgyak mellett bizonyos 

védelem alá nem eső tárgyakat is érdemes kezelni, még olyan integrált rendszerek esetén 

is, ahol több örökségvédelmi rendszer kerül összekapcsolásra.

Az örökségi objektumok esetén mindent meg kell tenni a végső megsemmisítés 

elkerülésére, bár számolni kell azzal, hogy ez katasztrófák esetén mégis bekövetkezhet. 

Az örökségvédelmi rendszerekben a védett objektumok életciklusának „végtelenítése” a 

cél, tehát a minél hosszabb ideig történő fenntartás. Az életciklus terv a védett örökségi 

objektumoknál úgy értékelődik át, hogy a végső megsemmisítés ideje a gyakorlat 

szempontjából kitolódik a végtelenbe. 

Az eszmei értékkel bíró tárgyak esetén pedig az értéknek megfelelő védelmi szintek 

meghatározása komoly problémába ütközik. Például egy az adott objektumnak megfelelő 

biztonsági szintet biztosító rendszer tervezésénél — újra megvehető tárgyaknál — fel 

lehet használni azt a tényt, hogy ne gyártsunk olyan biztonsági rendszert, amely drágább, 

mint a védendő tárgy. Egy védett örökségi tárgynak ugyanis nincs valódi értéke, hiszen 

nem reprodukálható, ráadásul nincs értéke sem, mert nem eladható. A biztonsági rendszer 

kialakítására szánt optimális összegek megítélése ennek következtében erősen szubjektív.

A létesítménygazdálkodás az IFMA definíciója szerint nem kizárólag az épített 

környezet, hanem az olyan helyszínek kezelési feladatainak ellátására is alkalmas, mint 

például az emberek által szándékosan „érintetlenül” megőrizni kívánt területek. Ilyenek 

elsősorban természeti örökségvédelmi területeken találhatók. A grafikus megjelenítést 

lehetővé tevő CIFM rendszerek implementálásánál érdemes a bemutatott navigációs 

szinthierarchia modellt használni.
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Az örökségi helyszínek hosszú távú gazdaságos kezelését és a védett objektumok 

kielégítő minőségű őrzését számítógéppel támogatott integrált létesítménygazdálkodási 

(CAIFM) rendszerek támogatásával érdemes megvalósítani

Az értekezésben bemutatott kutatási eredmények a Széchenyi Terv NKFP2 programja 

által is támogatott ICHEPIS projekt [155] keretében már részben felhasználásra is 

kerültek, amelyet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK 

Információ- és Tudásmenedzsment Tanszéke, az Angkor Alapítvány és a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal által alkotott konzorcium végzett 1999 és 2003 között, célja az 

UNESCO világörökségi helyszínek kezeléséhez szükséges adatstruktúrák és 

rendszertervek kidolgozása.

A megfogalmazott állítások elsősorban az örökségi helyszínek kezelő szervezetei által 

végzett tevékenység megújításához, új alapokra helyezéséhez nyújthatnak jelentős 

segítséget. 
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