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„Az ideális termelés és vállalatirányítás olyan,
mint amikor sok kéz munkáját egyetlen agy koordinálja.”

Vállalatirányítás feladata a megrendelt termékek időben és elfogadható költségek mellett való biztosítása.



Minden kor embere a világot a maga teljességében és egységességében kívánja látni. A bennünket 
körülvevő természet törvényszerűségeit megmagyarázni hivatott tudomány a sok tévedésével időről időre 
ellentmondásos viszonyt alakított ki az elméleti és gyakorlati tudás között.

Szilárd meggyőződésünk, hogy az elmélet és gyakorlat korunkban tapasztalható szintű szétválása nem 
indokolt. Kijelenthetjük, hogy rossz az az elmélet, amely gyakorlati tapasztatokkal nem igazolható, s fordítva is 
igaz, rossz az a gyakorlat, amely elméletileg nem alapozható meg.

A fenti elvet követve cégünk több éve végez eredményes K+F 
tevékenységet megrendelői számára a termelés irányítás területén.

A termelésirányítás még ma is gyakran „ad-hoc” feladatok 
halmazaként realizálódik. A jó vezető is időnként az átgondolt munka 
helyett rögtönzésekre kényszerül. Fokozottan fontossá vált a kutatás 
jelen válság körülményei között, a megváltozott feltételrendszer 
korábban rejtve maradt összefüggések feltárására is alkalmat teremthet.

A termelésirányítás fogalma a legrövidebb definíció szerint: 

Feladata a megrendelt termékek időben és elfogadható költségek mellett való biztosítása. 

Ez a meghatározás ugyan valóban nagyon frappáns és rövid, de éppen ezért számos megválaszolandó 
kérdést fel is vet egyben. A  termelés irányítás bevezetését megrendelő cégek részéről ugyanakkor egyre 
gyakrabban jelenik meg jogos igényként, hogy az ezen célokat szolgáló informatikai rendszereken belül 
hangsúlyosabban kapjanak helyet a náluk korábban sikeresen működő eljárások, technológia természetű 
sajátosságok. 

Milyenek a ma piacon kapható rendszerek?

Napjainkban a termelés irányítás, termelés szervezés 
területén több modell alakult ki, amelyek mindegyikének a 
gyökerei részben a fejlett nyugati (taylorizmus), másrészt a 
keleti (japán) kultúrában találhatók meg. 

Az első termelésirányítási alkalmazások továbbfejlesz-
téseként és kiterjesztéseként alakultak ki az ERP (Enterprise 
Resource Planning) rendszerek. Azonban valamennyi rendszer 
sajátossága, hogy egy elméleti vállalatmodell meglétét tételezi 
föl: a bevezető szembesül azzal, hogy saját, korábbi rendszereit 
kell módosítania, vagy a teljes átszervezés mellett kell hogy 
döntsön.

Minden ilyen esetben jelentős költségek merülnek föl, részben az összehangolatlanság miatti diszharmóniák,
részben a le nem fedett funkciókból adódó bizonytalanságok, vagy éppen a teljes átszervezéshez kapcsolódó 
feladatok miatt.

Számítógépek a vállalatirányításban, holt tart az integráció?

Felgyorsult világunkban az információ értéke egyre nagyobb. Nap mint nap hatalmas információözön 
zúdul ránk, amelynek kaotikus tömegéből kell kivonni a számunkra releváns adatokat, azok között fellelhető 
lényegi összefüggéseket. Általában igaz, hogy jó döntéseket csak megalapozott információk birtokában lehet 
hozni. A versenyhelyzetben lévő vállalatok a hagyományos „kézi” módszerekkel már nem képesek kellő 
gyorsasággal és megalapozottsággal a történésekre reagálni.



Az informatikai rendszerek egyre mélyebb integrációja, az 
adatbázisok méretének és sebességének növekedése mind - mind 
olyan szerencsés feltétel, amely egyre komplexebb rendszerek 
fejlesztésére, egyre több összefüggés megteremtésére ad lehetősé-
get. A termelés irányítás tágabb értelmezése miatt nem csupán a 
műszaki és gazdasági, hanem a társadalom tudományok területén 
lefolytatott kutatások legújabb kori eredményei is hasznosíthatók. 
A nem egységes szemléletű, önállóan működő különböző modulok 
közötti kommunikáció hiánya miatt nem csupán a felesleges 
adminisztrációs teher nő, hanem a többszörös adatbevitelből 
adódó hiba, az információk elveszésének („információs fekete 
lyuk”) előfordulási valószínűsége is.

Mi a kutatások célja?

A K+F projektünk alapfeltevése, hogy az egy személyes vállalatban valósítható meg a legmagasabb szintű 
termelés irányítás. A hatékonyságban meglévő előny kihasználását, az ezzel arányos piaci siker elérését 
általában a mozgósítható kapacitás korlátozza.

Elméletileg az egy személyes termelő vállalatban is egyazon feladatok jelennek meg, mint egy erősen 
strukturált szervezetben. A cél tehát olyan jól működő vállalat kialakítása, amelynek szervezése a jól képzett 
egyetlen fős vállalkozáséval vetekszik, ugyanakkor kapacitása a mindenkori piaci igényekhez rugalmasan 
igazítható.

A polip, mint az ideális vállalati modell

A személyi és tárgyi feltételek egyformán fontos elemei a termelésnek. Az emberi értékteremtő munka 
legmagasabb szintű integrációja akkor valósítható meg, ha egyetlen emberi agyban játszódhat le minden szellemi 
folyamat. Ez esetben nem szükséges olyan interfészek definiálása, amely több különböző észjárású rendszer 
közötti párbeszédet biztosítja. Az egyre bonyolultabb termelési folyamatokat azonban nem képes egyetlen ember 
minden részletében ellátni. A tudomány jelenlegi fejlettségi szintjén nem is reális elvárás polihisztorok képzése, 
akik a természet- és társadalomtudományok területén olyan mélységű ismeretekkel rendelkezhetnének, amelyek 
egy-egy termék fejlesztése, gyártása, majd a teljes életciklusa során felmerülnek. Ezzel szemben a számítógépek, 
számítógépes hálózatok kapacitása gyors ütemben nőnek. Remélhetőleg rövidesen célul tűzhetjük ki azt, hogy a 
véges emberi agy kapacitását mesterséges intelligencia helyettesítse .



A termelés, mint inhomogén rendszer

Minden vállalati rendszerben a megvalósuló termelési lépéseket, az üzleti követelmények teljesítését oly 
módon szokás modellezni, hogy az alapítók által rendelkezésre bocsátott erőforrások felhasználásával egy 
fekete dobozban az inputokból előáll a megkívánt output. A vállalatnál végbemenő folyamatok egymással 
meghatározott kapcsolatban álló és sorrendben végrehajtandó tevékenységek, amelyek az erőforrásokat 
felhasználják.

A vállalatot a maga bonyolultságában nagy rendszernek tekinthetünk, amelyet az jellemez, hogy az 
alkotóelemei szintén összetett inhomogén alrendszerek. A vállalat hierarchikus szerkezetében meghatározott 
egyes alrendszerei között nagy számú kölcsönhatás érvényesül. A vállalat működésének optimalizálása, a 
hatékonyság javítása az elemek és az ezekből képződő alrendszerek közötti anyag és információáramlás 
folyamatos elemzését, a következtetések alapján meghozott döntések sorozatát követeli meg.

A műszaki területeken igen jól kidolgozottnak tekinthetők azok az elvek, módszerek, amelyek változatos 
feladatokra létrehozott berendezések esetében kiválóan működnek. A vállatok is nagymértékben hasonaltosak 
ezekhez a különböző vezérlésekkel, szabályozó körökkel ellátott rendszerekhez. 

Minta értékű HaXSoN fejlesztés filozófiájának érvényesülése

A vállalat menedzsmentje általában azt várja a termelésirányítási feladatokat ellátó informatikai 
rendszerektől, hogy minél több részfolyamatot próbáljon automatikusan elvégezni, felügyelni, szabályozni, 
azokról minden időpillanatban megbízható információkat szolgáltatni. A termelés számára inputként valójában 
alapanyagok, tágabban értelemben energia, és információk érkeznek be, amelyek feldolgozása, felhasználása 
folytán készül el maga a termék, s állnak elő azok az output információk, amelyek a termelési vertikumban a 
következő lépcső input adatait jelentik.

A HaXSoN informatikai rendszerünk egy több éve folyó kutató-fejlesztő munka eredményeként jött létre. 
Ennek egy ma már ipar érett változata kiváló médium a termelés irányítás vázlatosan ismertetett gyakorlatának 
az informatikai megvalósítására. A HaXSoN rendszerről bővebb tájékoztatás található a különböző mélységű 
tárgyalását adó prospektusainkban, kutatási jelentéseinkben.


