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Tanulmányomban a gazdasági vállalkozásokban dolgozók által egyénileg 
készített excel táblázatok használatának az üzleti folyamatokra gyakorolt 
hatásaival foglalkozom. Megvizsgálom, hogy milyen okok 
eredményezhetik, hogy egy egyébként megfelelő infrastruktúrával és 
informatikai rendszerekkel rendelkező vállalat esetében a dolgozók az 
excel-t hívják segítségül a napi munkájuk elvégzéséhez. Felteszem a 
kérdést, hogy vajon a rendszerek használatával kapcsolatos attitűd, 
valamint az excel használat mértéke, illetve egyéni szinten mért 
fontossága között van-e összefüggés, és amennyiben létezik kapcsolat, 
akkor az milyen jellegű. Egy magyar tulajdonban lévő nagyvállalat 
dolgozóinak körében, a témával összefüggésben végzett vizsgálat a 
felhasználók informatikai rendszerekhez való viszonyát, illetve az ezekkel 
kapcsolatos elvárásaikat vizsgálja. A kutatás eredményei rámutatnak, 
hogy a felhasználói szokások, és a rendszerekkel kapcsolatban felmerülő 
vélt vagy valós hiányosságok hogyan vezetnek el az információs 
aszimmetria kialakulásához, amely állapot az üzleti környezetben, és 
kifejezetten az operatív működés szintjén komoly fennakadásokat és hibás 
döntéseket is eredményezhet. Kiderül, hogy a felhasználók döntő 
többsége által használt, egyénileg létrehozott és működtetett excel 
táblázatok éppen ennek az ideiglenes vagy végleges információhiánynak a 
felszámolása érdekében jönnek létre. Nyilvánvaló, hogy a rendszerek 
használata helyett/mellet működő, egyénileg, vagy néhány dolgozó által 
közösen használt excel táblázatok kedvezőtlen hatással vannak a vállalati 
folyamatok informatikai rendszerekkel támogatott működésére, hiszen így 
a vállalati információ közös rendszerek révén biztosított általános 
elérhetősége sérül kisebb vagy nagyobb mértékben. Ezért a dolgozat 
befejező részében, saját tapasztalataim és a dolgozók felvetései alapján 
javaslatot teszek az információs ellátottság szempontjából kiegyenlített 
üzleti környezet kialakítására vonatkozóan. 

 
Az excel táblázatok mint az aszimmetrikus információ forrásai a 
gazdasági szervezetekben 
 
Jelen korunkban a vállalatok napi működése elképzelhetetlen a 
legfontosabb tevékenységeket támogató, összekapcsoló, szervező és 
tervező, valamint az eredményeket az igények szerint megjelenítő 
informatikai rendszerek alkalmazása nélkül. Ezen -a legtöbb esetben 
integrált - rendszereknek az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy az 
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információkat a működés sajátosságai szerint meghatározott struktúrában 
tárolja és kapcsolja össze oly módon, hogy az a jogosultságok által 
meghatározott érdekeltségi kör számára szabadon szerkeszthető illetve 
elérhető legyen. Ennek alapján elmondható, hogy az integrált vállalati 
informatikai eszközök a vállalati közös tudás egyik legfontosabb bázisát 
jelentik, biztosítva a vállalati információk integritását. 

Közismert tény ugyanakkor, hogy a vállalati rendszereket használó 
munkavállalók egy része munkája során olyan táblázatokat készít, illetve 
használ fel, amelyek nyilvánvalóan saját célra, illetve egy meghatározott 
csoport számára készülnek, így a bennük tárolt vagy általuk előállított 
információk elérhetősége a szervezet egésze számára nem biztosított. 

Mindez szükségképpen eredményezi az aszimmetrikus információ 
kialakulását a vállalati szereplők között. Adódik a kérdés: milyen okok 
indokolják a külön táblázatok létrehozását, és hogyan lehetne a szervezet 
minden szereplője számára elérhetővé tenni a bennük felhalmozott 
tudást? 

 
Az innováció, mint a versenyképesség záloga 
 
A vállalti informatikai rendszerek megjelenése és később 
nélkülözhetetlenné válása annak a minden működési területen megjelenő 
innovációnak az eredménye, amit a gazdasági életben fokozódó verseny 
tart fenn folyamatosan. Bár általában az innovációról mindenkinek a 
piacon megjelenő termékek fejlesztése jut eszébe, valójában beszélnünk 
kell folyamat, piaci, beszerzési és a szervezeti innovációról is Schumpeter 
meghatározása szerint (Piskóti, 2014). Ahogy Drucker definiálja „az 
innováció szervezett, tervezett és célszerű tevékenység, melynek során a 
vállalatok igyekeznek új, a meglévőktől különböző értéket létrehozni, új és 
a meglévőktől eltérő igényeket kielégíteni vagy a meglévő forrásokat új 
módon, nagyobb nyereséget hozó formában átcsoportosítani” (Drucker, 
1986). 

Az vállalati informatikai rendszerek fejlesztése egyszerre sorolható a 
folyamat és némileg a szervezeti innovációhoz is, ugyanakkor 
gyakorlatilag az összes innováció típus következményeként is 
beszélhetünk róla. Az mindenesetre könnyen belátható, hogy a mai 
rendkívüli módon összetett gazdasági és piaci helyzetben olyan 
mennyiségű információt kell egy vállalatnak tárolnia és feldolgoznia, ami 
kizárólag digitális eszközökkel oldható meg, ráadásul ezen digitális 
eszközök folyamatos fejlesztésére is gondot kell fordítania, ha versenyben 
akar maradni a piaci szereplők között. 

 
Az ERP rendszerekkel kapcsolatos elvárások 
 
Az ERP (Enterprise Resource Planning) rendszer tulajdonképpen egy 
integrált üzleti folyamat kezelő szoftvert jelent amely lehetővé teszi a 
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szervezeti adatok elérését valós időben. Jellemzően több, de akár az 
összes szervezeti egység tevékenységére is kiterjed. Lehetővé teszi a 
szervezeti funkciók működése során keletkező adatok gyűjtését, tárolását, 
feldolgozását és értelmezését összvállalati, vagy akár vállalatcsoporti 
szinten is, melynek eredményeképpen folyamatosan frissített és integrált 
képet kaphatunk a cég folyamatairól. 

A rendszer egyik legfontosabb jellemzője az integráltáság, ami azt 
jelenti hogy az alkalmazásai az értékteremtő funkcionális területek 
összességére ki kell, hogy terjedjenek. Ezzel együtt az anyagi 
folyamatokban végbemenő változások – amennyiben szükséges – valós 
idejűen jelennek meg a támogató (számviteli, kontrolling, emberi 
erőforrás, létesítménygazdálkodás) modulokban is. Az integráció 
ugyanakkor akár a vállalat keretein kívül is értelmezhető, mivel szükség 
szerint biztosítani lehet a vevők és a beszállítók rendszereivel való 
kapcsolatot is (például EDI-rendszer, különböző raktárirányítási 
rendszerek). 

A rendszer struktúráját tekintve legtöbbször moduláris szerkezetű, ami 
lehetővé teszi a fokozatos a felépíthetőséget, és egyben funkcionális 
rendezettséget is biztosít.  

Gazdag funkcionalitásúnak és platform- (számítógép-) függetlennek kell 
lennie annak érdekében, hogy ne csak a vállalati folyamatokat kelljen 
átalakítani az ERP-rendszer bevezetéséhez, hanem a rendszer részéről is 
legyen mozgástér az adott vállalat folyamataihoz történő alkalmazkodás 
tekintetében. Általános szabályként elmondható, hogy azoknál a 
folyamatoknál, amelyeknél (további) hatékonyságjavító fejlesztés már 
csak nehezen és/vagy jelentős költségek árán valósítható meg, az ERP-
rendszer alkalmazásait kell testre szabni (Wallace & Kremzar, 2006). 
További elvárás, hogy az ERP-rendszernek platformfüggetlennek, azaz 
hardver és operációs rendszer típustól függetlenül használhatónak kell 
lennie, hogy ne merüljenek fel kompatibilitási gondok a használat során. 

Alapvető fontosságú, hogy a rendszer felhasználóbarát legyen, ami 
leginkább a könnyű használhatóságban, logikus és könnyen átlátható 
felépítésben kell hogy megnyilvánuljon, hogy a bevezetéskor törvényszerű 
ellenállást, majd a használat során a felmerülő hibák mértékét 
minimalizáljuk. Ezen a ponton merül fel, hogy mindenképpen szükséges 
hogy megbízható szolgáltatói támogatás (helpdesk support) álljon 
rendelkezésre mind a bevezetés, mind a napi rendszerhasználat során 
(Demeter, 2014). 

 
Az excel táblázatkezelő program lehetőségei 
 
A táblázatkezelő programoknak általában a legfontosabb feladata, hogy 
megfelelő, jól struktúrált felületet biztosítson az adatok rögzítéséhez, 
különös tekintettel arra a helyzetre, amikor az adatok közötti 
összefüggésekre is kíváncsiak vagyunk. Mindezt a program által kínált 
függvények és grafikus eszközök teszik könnyen elérhetővé.  
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A programhoz való könnyű hozzáférés, és a felhasználóbarát kialakítás 
révén könnyen jelenthet alternatívát a felhasználók számára az excel 
használata akkor, amikor a vállalati rendszerek használata során az adatok 
valamilyen természetű nem megfelelőségét tapasztalják, vagy azzal 
szembesülnek, hogy az általuk keresett információknak nincs helye a 
rendszerben (ez a helyzet tipikusan a nem megfelelő testreszabás 
következtében fordul elő). Mindegyik esetben az információs aszimmetria 
létrejöttéről beszélhetünk. 
 
Az aszimmetrikus információ megjelenése a vállalati 
működésben 
 
Az aszimmetrikus információ abban az esetben válik tettenérhetővé a 
kommunikáció során, amikor a tranzakcióban résztvevők egyikének a 
birtokában olyan adat/tény/ismeret van, amellyel a másik fél nem 
rendelkezik. 

Mindenek előtt Herbert Simon korlátozott racionalitásról szóló elmélete 
említendő, mint az aszimmetrikus információs kutatások előfutára. 
Röviden megfogalmazva az elgondolás lényegét: „Az ember döntéseiben 
érzelem vezérelt, az alternatívát az elégségesig vizsgálja. Az érzelmi 
(irracionális) alapon hozott döntését, a döntés után helyezi racionális 
keretbe. A döntés tehát nem racionális, hanem racionalizált” (Komor 
&Mihály, 2011). 

Mindez tehát azt jelenti, hogy az egyének rendelkezésére álló 
információk különbözőképpen kerülnek befogadásra és feldolgozásra, ami 
az információs aszimmetria folyamatos jelenlétét eredményezi az emberi 
működés során. 

Míg James A. Mirrlees professzor az aszimmetrikus információs 
környezetben kialakítandó optimális adózás problematikájával 
foglalkozott, addig Rothschild és szerzőtársa Stiglitz elsősorban a 
biztosítással kapcsolatos felvetéseket vizsgálta aszimmetrikus információ 
esetén. Kiinduló feltételezése szerint a biztosító nem ismeri fel, hogy a 
biztosított kicsi vagy nagy kockázatú, ezért a kis kockázatú egyéneknek 
olyan nagy önrészesedést kell vállalniuk, amely a nagy kockázatúakat 
visszatartja attól, hogy kis kockázatúaknak tüntessék fel magukat 
(Rotschild & Stiglitz, 1976). 

George Akerlof és Robert Shiller 2009-ben megjelent Animal Spirits, 
avagy a lelki tényezők szerepe a gazdaságban és a globális 
kapitalizmusban című művében kifejezi, hogy az emberekre jellemző az 
irracionális viselkedés a gazdaság fellendülő és hanyatló szakaszában is. 
Az előbbi esetében a túlzott bizalom, míg a másik esetben túlzott 
szkepticizmus a jellemző.  

George A. Akerlof és Robert J. Shiller másik, Balekhalászat című 
könyvében, teljes egészében annak a mechanizmusnak a vizsgálatával 
foglalkozik, amelynek során a gazdaság és a társadalom szereplői a 
megtévesztés és a manipuláció elszenvedőivé, illetve alkalmazóivá válnak 
a mindennapi életben. 
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Akerlof kifejti, hogy a rossz minőségű javak („tragacsok”) tönkretehetik 
a jó minőségű javak piacait, mivel a vevők nincsenek tisztában az általuk 
megvásárolni kívánt áru/vagy szolgáltatás minőségével (részinformációval 
rendelkeznek róla), így a döntésük meghozatalakor nem fognak 
különbséget látni a jó és a rossz minőségű áru között (Hirshleifer et al., 
2009). 

Stiglitz – és más jeles közgazdászok – úgy gondolják, hogy a piac 
önszabályozása részben azért nem működik megfelelően, mert a piaci 
szereplők egyenlőtlen mértékben rendelkeznek piaci információkkal és ez 
az egyenlőtlenség nem csökkenthető. Ehhez kapcsolódóan az is jellemző a 
piaci szereplőkre, hogy viselkedésük, döntéseik nem racionálisak, 
döntéseiket számos részrehajlás, torzítás, heurisztika befolyásolja. Stiglitz 
mindezt leegyszerűsítve a következőket mondja : „a piac láthatatlan keze 
azért láthatatlan, mert nincs is ott” (Stiglitz, 2003). 

Végül megemlítésre méltó, hogy újabb tanulmányok vizsgálják a belső 
információs asszimetria és a pénzügyi veszteségek (Chen & Xiumin, 
2018), valamint a független felsővezetés és a befektetők közötti 
információs aszimmetria összefüggéseit (Goh et al., 2016). 

Ahogy a felsorolásból látszik, az aszimmetrikus információval 
kapcsolatos kutatások a gazdaság szinte minden területére, így a 
vállalkozások működésére is kiterjednek.  

Saját kutatásom a vállalati folyamatok közül azokra terjedt ki, 
amelyeket a felsővezetés jellemzően megoldottnak minősít: az integrált 
vállalatirányítási rendszerrel vagy rendszerekkel támogatott működési 
területekre. Arra kerestem a választ, hogy mi vezet el odáig, hogy a 
rendszereket felhasználó dolgozók saját munkaeszközt, nevezetesen excel 
táblázatokat hozzanak létre, ami nyilvánvalóan elkülönül a közös 
információs bázistól. 

 
A saját kutatás bemutatása 
 
A 77 Elektronika kft. munkavállalói között készített felmérés során a 
Google űrlap készítő alkalmazásával általam szerkeszett önkitöltős 
kérdőívet küldtem körbe a vállalati rendszereket használó dolgozók között. 
Összesen 278 főhöz juttattam el a kérdéseimet, és közülük 127-es 
válaszoltak. 

A kérdőív 7 háttér kérdéssel indult (nem, életkor, végzettség stb.), ezt 
követte 4 bemelegítő kérdés a rendszerekkel kapcsolatos oktatásokra 
vonatkozóan, majd következett a 24 érdemi kérdés. Az utolsó, levezető 
nyitott kérdés a mindenkori vállalati rendszerekkel kapcsolatos 
felhasználói elvárásokra vonatkozott. 

A kérdések döntő többsége zárt típusú volt. A bemelegítő explicit 
kérdéseket az érdemi rész implicit kérdései követték. Ezek legtöbb 
esetben (5 fokozatú, likert skála szerinti) értékelő kérdések voltak, de volt 
közöttük igaz-hamis állítás is.  
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A kutatás eredményeinek kiértékeléséhez az excel táblázatkezelő és az 
SPSS statisztikai programot használtam. 

 
A kutatási minta jellemzése 
 
A válaszadók közül a legtöbben a gyártásban dolgoznak (75 fő), míg a 
létszám szerint legkisebb szervezeti csoport a munkaügy, két fővel. A 
szervezeti egységek szerinti pontos eloszlást a következő diagram 
ábrázolja. 
 

1. ábra. 

 
Megjegyzés:A megkérdezettek eloszlása szervezeti egységenként. Saját szerkesztés 

 
A válaszadók közül a legtöbben (88-an) kevesebb, mint öt éve 

dolgoznak a vállalatnál. Közülük 57-en a gyártáshoz tartoznak, de a 
logisztika a minőségügy és a technológia válaszadói között is nagyobb 
arányban vannak új kollégák a felmérésben résztvevők között (lsd. alábbi 
táblázat). Mindez hűen tükrözi a vállalatnál az utóbbi időben végbement 
jelentős méretnövekedést. 
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1. táblázat. 

 
Megjegyzés: A minta cégnél töltött idő szerinti megoszlása. Saját szerkesztés 

 
Eredmények 
 
A felmérés egyik legfontosabb kérdése a következő volt: El tudná-e látni a 
napi teendőit csak és kizárólag a közös vállalati informatikai rendszerek 
használatával, ha valamelyik reggel sem a levelező rendszerét, sem a 
telefonját nem tudná használni és a kollégáitól sem kérhetne segítséget? 

Ezzel a felvetéssel azt igyekeztem vizsgálni, hogy a munkavállalók a 
számukra előírt napi feladatokat hogyan tudják ellátni a „központilag” 
biztosított munkaeszközökkel (rendszerekkel). Természetesen a kérdésben 
megfogalmazott feltételezés fiktív helyzetre utal, hiszen valószínűtlen, 
hogy közösségben szocializálódott emberként ne lenne a napi 
működésünk elengedhetetlen része a kollégáinkkal folytatott informális 
érintkezés, személyesen, vagy akár írásban is. Ugyanakkor ezt a 
különleges helyzetet feltételezve érdemesnek találtam annak a 
vizsgálatát, hogy vajon az informatikai rendszerek alkalmasak-e a 
szervezeti operatív működés legfontosabb információinak megfelelő 
helyen való tárolására, és a felhasználók igényeinek megfelelő 
feldolgozására. 
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2. ábra. 

 
Megjegyzés:A rendszerek kizárólagos használatával lehetséges munkavégzés. Saját 

szerkesztés 

 
A kapott válaszokból az látszik, hogy mindösszesen 27% (34 fő) érzi 

úgy, hogy a munkáját teljes mértékben el tudja látni a rendszerek 
használatával. Az összes többi munkavállaló (73%) úgy látja, hogy 
kizárólag a rendszereket használva maximum részben tudná ellátni a 
munkafeladataikat, és ebből 28 % egyáltalán nem tudna csak ezek 
segítségével dolgozni. 

Mivel a megkérdezettek döntő többsége a gyártásból került ki, 
ugyanakkor ezen a területen több esetben előfordul hogy a dolgozók nem, 
vagy nem közvetlenül használják az ERP rendszert, ezért az excel 
táblázatok készítésének arányát kizárólag az ERP rendszert (is) használó 
kollégák között mértem fel, aminek az eredményét az alábbi táblázat 
mutatja. 
 

2. táblázat. 

 
Megjegyzés: A külön táblázatok készítésének gyakorisága. Saját szerkesztés 

 
Látható, hogy a legalább alkalmanként külön táblázatot készítők aránya 

87 százalék, és ebből 71 százaléknak ismétlődően kell ezt a megoldást 
választania a mindennapi munkája során. 

A táblázatkészítés okait keresve a különböző változó párokra futtattam 
le kereszttábla elemzéseket, és ennek során egy esetben találtam 
megfelelő szignifikancia szinttel rendelkező összefüggést. A két változó az 
alábbi kérdésekre adott válaszokra vonatkozik. 
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- Kell-e külön (excel) táblázatot készítenie a munkájához? 
- A táblázatokban különböző forrásokból (nem csak a rendszerből) 
származó információkat kell összerendelnem 
A kapott outputok a következőképpen alakultak. 
 
 

3. táblázat.

 
Megjegyzés: Kereszttábla elemzés eredménye. Saját szerkesztés 

 
A fenti kimutatásból látszik, hogy a várt értékek (expected values) 

szinte minden esetben eltérnek a valós értéktől, ami igazolja, hogy a két 
vizsgált változó között van összefüggés. A kiemelt mezők pedig igazolják, 
hogy aki legnagyobbrészt a rendszerben megtalálható információ alapján 
tud dolgozni, annak van legkevésbé szüksége táblázatokra, míg akinek 
különböző forrásokból kell összeszedni az információkat az gyakran, vagy 
akár minden nap készít magának külön táblázatokat. 

Nem, 

egyáltalán 

nem értek 

egyet

Kis 

mértékben 

egyetértek

Közepes 

mértékben 

egyetértek

Nagy 

mértékben 

egyetértek

Igen, teljes 

mértékben 

egyetértek

Kell-e a külön 

táblázatot 

készíteni a 

munkájához?

Count 10 1 4 1 2 18

Expected Count 3,0 2,0 3,3 5,5 4,2 18,0

% within Kell-e a 

külön táblázatot 

készíteni a 

munkájához?

55,6% 5,6% 22,2% 5,6% 11,1% 100,0%

Count 4 5 6 6 0 21

Expected Count 3,5 2,3 3,9 6,4 4,9 21,0

% within Kell-e a 

külön táblázatot 

készíteni a 

munkájához?

19,0% 23,8% 28,6% 28,6% 0,0% 100,0%

Count 2 1 5 7 5 20

Expected Count 3,3 2,2 3,7 6,1 4,6 20,0

% within Kell-e a 

külön táblázatot 

készíteni a 

munkájához?

10,0% 5,0% 25,0% 35,0% 25,0% 100,0%

Count 0 2 4 14 8 28

Expected Count 4,7 3,1 5,2 8,6 6,5 28,0

% within Kell-e a 

külön táblázatot 

készíteni a 

munkájához?

0,0% 7,1% 14,3% 50,0% 28,6% 100,0%

Count 2 3 1 5 10 21

Expected Count 3,5 2,3 3,9 6,4 4,9 21,0

% within Kell-e a 

külön táblázatot 

készíteni a 

munkájához?

9,5% 14,3% 4,8% 23,8% 47,6% 100,0%

Count 18 12 20 33 25 108

Expected Count 18,0 12,0 20,0 33,0 25,0 108,0

% within Kell-e a 

külön táblázatot 

készíteni a 

munkájához?

16,7% 11,1% 18,5% 30,6% 23,1% 100,0%

MInden nap kell külön 

táblázatot készítenem 

(elengedhetetlen a 

munkámhoz)

Total

A táblázatokban különböző forrásokból (nem csak a 

Total

Nem, egyáltalán nem 

kell külön táblázatot 

készítenem

Ritkán, 

alkalomszerűen kell 

külön táblázatot 

készítenem

Többször kell külön 

táblázatot készítenem

Gyakran kell külön 

táblázatot készítenem
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Javaslatok 
 
Ahogy a tanulmány korábbi részében utaltam rá, az egyéni excel 
táblázatokban olyan adatok, adat összerendelések vannak megjelenítve, 
és olyan műveletek kerülnek elvégzésre, amelyeknek a szervezet 
szempontjából legértékesebb helye az integrált vállalatirányítási 
rendszeren belül lenne. Emiatt kiemelt fontosságúnak tartom, hogy a 
kollégákkal készített rendszeres interjúk révén tudomást szerezzünk ezen 
táblázatok létezéséről, létrehozásának okairól, és vizsgáljuk meg a 
lehetőségét az információk rendszeren belüli kezelésének. 

Nyilvánvaló hogy a rendszer módosítása csak kivételes esetekben 
lehetséges, hiszen a napi használat mellett bevezetett változtatások akár 
nagyobb megrázkódtatást is jelenthetnek a szervezet egészének, ezért 
mindig fontos mélyrehatóan megvizsgálni a várható haszon és az 
átálláshoz szükséges idő, pénz és energia ráfordítás arányát. 

Azokban az esetekben, amikor a rendszer módosítása nem lehetséges, 
alternatívaként szolgálhat olyan felületek (keretrendszerek) létrehozása, 
amelyek a lehetőségekhez képest a lehető legegyszerűbbé teszik a 
felhasználók számára az információk elérését. Mindezt olyan módon érik 
el, hogy a különböző forrásokból származó releváns információkat a 
felhasználó igényei szerint kialakított felületen teszik elérhetővé, ezzel 
jelentős mértékben megkönnyítve a napi munkavégzésüket. 
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