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Vállalatirányítási rendszer GKM módra
A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumon belül a
vállalatoknál használandó vállalatirányítási rendszerek
(VIR) kapcsán elsõsorban nem a számítástechnikai kér-
dések a fontosak. A Minisztérium célját – a pályázó vál-
lalatok hatékonyságának növelését – a pályázóval együtt
kívánja elérni, sõt megbízik a vállalat programválasztá-
sában, hiszen minden vállalat más és más igényeket
támaszt egy vállalatirányítási rendszerrel szemben.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium összértékben
400 millió forintot szánt a vállalatirányítási rendszerek
beszerzésének, üzembe helyezésének támogatására. 
Magyarné dr. Szabó Krisztinát, a GKM Kis- és Közép-
vállalkozás-stratégiai és Pályázati Fõosztályának fõosz-
tályvezetõjét kérdeztem a Széchenyi Vállalkozásfejlesz-
tési Program „A kis- és középvállalkozások részére a
korszerû vállalatirányítási rendszerek támogatására
(SZVP-2003-2)” címen kiírt pályázatával kapcsolatban.
Szy György: Milyen megfontolások alapján döntött
úgy a minisztérium, hogy külön pályázatot ír ki a vállalat-
irányítási rendszerek támogatására, és mit nyerhetnek
a pályázók?
Magyarné dr. Szabó Krisztina: A minisztérium számára
nagyon fontos, hogy a megcélzott kis–közép blokkban
minél hatékonyabb és egységesebb informatikai rend-
szerek mûködjenek. Ez rendkívül fontos a mai kiélezett
piaci helyzetben, és különösen nagy szerepet kap az
elkövetkezõ években. A pályázat kiírásánál külön fontos-
nak tartottuk, hogy ne az informatikai piac néhány sze-
replõjét támogassuk, hanem anyagi segítséget adjunk
az egységes rendszert használni kívánó vállalatok számá-
ra. Pályázatokat tehát a rendszert vásárolni kívánó válla-
latoktól várunk. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a válla-
lat saját maga döntse el, hogy milyen rendszer felel meg
a céljainak, hiszen ahány tevékenységi kör, annyi külön-
bözõ igény. Megfontolt döntésre ösztönöz a negyven
százalékos támogatási korlát, valamint az is, hogy a
bevezetett rendszert a támogatás lezárása után öt évig
üzemben (és szinten) kell tartani.
Sz. Gy.: Mely részét támogatják pontosan egy ilyen
tervezeten belül? Gondolok itt arra, hogy a helyzetfel-
mérésre, a bevezetésre vagy az üzembentartáshoz is
pályázható-e támogatás? Gyakran egy-egy vállalat
igénye oly sajátos, hogy a vállalatok maguk készítik
a rendszerüket. Támogatják-e a belsõ fejlesztéseket?
M. Sz. K.: Teljes bevezetéseket, sõt teljes csomagokat
is lehet pályáztatni, a helyzetfelméréstõl a bevezetésig
(az üzembentartásra a pályázat nem vonatkozik), így a
csomagba akár egyéb kapcsolódó költségek is beletar-
tozhatnak. Fontos kiemelni azonban, hogy a pályázatnak
nem elsõdleges célja, hogy annak révén a vállalatok
belsõ bérköltségeit vagy például a gépparkfejlesztését
támogassuk. Elsõsorban külsõ cég által szállított rend-
szer használatát támogatjuk, ezt a számlaalapú elszá-
molási rendszer is mutatja. 
Sz. Gy.: Hogyan viszonyulnak a nyílt rendszerekhez?
Van-e megkötés a pályázott termékek szállítója kapcsán? 

M. Sz. K.: Mint mondtam, fontosnak tartjuk, hogy a
vállalat komolyan átgondolja, milyen rendszert kíván
használni – ez a saját érdeke is, hiszen a költség na-
gyobbik részét õ állja. Ennek fényében, ha egy vállalat
nyílt rendszer használata mellett dönt, és a választott
rendszer ugyanúgy kielégíti a vele szemben támasztott
követelményeket, ez nem befolyásolja a pályázat elbírá-
lását. Sõt például a frissítési, illetve követési díjak mér-
téke esetleg egy nyílt rendszer felé is billentheti a
mérleg nyelvét.  

Sz. Gy.: Hogyan történik egy-egy pályázat elbírálása?
M. Sz. K.: A pályázatokat egy bizottság bírálja el, ame-
lyet független szakemberekbõl állítottunk össze. Az elbí-
rálás során a pályázatnak egy adott pontozás alapján el
kell érnie legalább az ötven százalékot. Természetesen
a pályázat elbírálásához tartozó ponttáblázat nyilvános,
ez alapján látható, hogy a pályázat akkor is kaphat
támogatást, ha a bizottság nem ad teljes pontértéket
például a projekt kidolgozottságára.
Sz. Gy.: Tehát ha jól értem, jó eséllyel indulhat a pályá-
zaton egy külsõ cég által bevezetendõ termékre alapo-
zott projekt, akkor is, ha a termék nyílt forráskódú?
Például egy teljes csomag keretében, ahol a csomagba
a helyzetfelméréstõl kezdve a bevezetésen és betanítá-
son át egészen az éles rendszer elindításáig minden
beletartozik?
M. Sz. K.: Igen, természetesen. A mi célunk, hogy a
vállalatot segítsük saját üzletmenetének javításában,
így nem a döntést kívánjuk meghozni helyette. Bízunk
benne, hogy a pályázó képes megítélni, hogy az általa
választott termék biztosítani tudja-e számára hosszú
távon a hatékony mûködést.
Sz. Gy.: Hova fordulhatnak további kérdéseikkel az
érdeklõdõk?
M. Sz. K.: Lehetõség nyílik az érdeklõdõk számára, 
hogy a benyújtandó pályázat kapcsán munkatársainkkal
a 06-40-630-530-as kék számon konzultáljanak. Emellett
kérdéseikkel a Minisztérium weboldaláról letölthetõ
anyagokon túl a Magyar Vállalkozásfejlesztési KHT-t is
felkereshetik.
Sz. Gy.: Köszönöm a tájékoztatást.

Szy György (Szy.Gyorgy@linuxvilag.hu) 
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