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1 Bevezetés
1.1

Projekt háttér, célkitőzések

Az Oktatási Minisztérium Felsıoktatási Helyettes Államtitkársága 2005. elején „Vezetıi
döntéseket támogató, adattár alapú mutatószámrendszer” címmel projektet indított.
A projekt elsı lépéseként elkészült az adattár koncepció, valamint a koncepció alapján a
kiemelt vezetıi mutatószámok megvalósítását meghatározó specifikáció.
Az alábbi tanulmány az Oktatási Minisztérium Felsıoktatási Felügyeleti Területének
(továbbiakban OM FHÁT) javasolt hosszú távú információ-szolgáltatási koncepciót, és a
rövidtávon megvalósítható vezetıi mutatószám-rendszert tartalmazza.
A projekt célja
Az intézményi és központi információ igényeken alapuló, közvetlenül a felsıoktatási
intézmények tanulmányi és gazdálkodási adatbázisaiból származó adatokra épülı vezetıi
információ-rendszer koncepciójának a kidolgozása. A projekt eredménye a stratégiai
döntéseket segítı adattár alapú vezetıi információ-rendszer kialakításának
közbeszerzésben felhasználható technikai specifikációja.

A projekt jelentısége az OM FHÁT számára az alábbiakban összegezhetı:
• az adattár segítségével az oktatási tárca gyorsan hozzájuthat a felsıoktatási
intézmények ellenırzött adataihoz, és a korábbinál jobban megalapozhatja
döntéseit;
• az adattár révén lehetıség nyílik hatékonysági és erıforrás-ellátottsági
benchmarkok készítésére; az intézmények összemérhetik magukat a
felsıoktatási terület egészével;
• az adattár segíti az átfogó, nemzeti szintő feladatok és az intézményi
döntéshozatal támogatását, valamint az oktatás minıségét bemutató folyamatos
információ-szolgáltatást;
• létrejön a feltétele a korábbinál sokrétőbb, differenciáltabb információ halmaz
elérésének és hasznosításának;
• megvalósítható lesz az összegyőjtött információk egyszerő újrafelhasználása az
intézmények számára is, pl. pályázatok készítésekor;
• lehetıvé válik az intézményi igazgatási erıforrások hatékonyabb felhasználása, az
automatizáció lehetıségeit maximálisan kihasználva jelentısen csökkenthetı az
adatszolgáltatással kapcsolatos munkaterhelés, egyszerőbb és könnyebb lesz
az Oktatási Minisztériumba irányuló intézményi adatszolgáltatás.

-4 -

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció

2 A tanulmány összefoglalása
Döntések meghozásához és döntések elıkészítéséhez a vezetıknek információra van
szüksége. Ezek az információk nagyon sokrétőek lehetnek, különbözı forrásból
származhatnak. A döntéseknek van egy olyan része, ahol az információk konkrét adatok,
tényértékek vagy mutatószámok. Szükség lehet például annak ismeretére, hogy az elmúlt
években hogyan alakult a költségtérítéses külföldi hallgatók száma a felsıoktatási
intézményekben, ezen belül a különbözı intézménytípusokban, képzési területeken,
országonkénti relációkban; milyen bevételt jelentettek ezek a hallgatók az
intézményeknek és milyen nagyságrendőek voltak a velük kapcsolatos kiadások. Ilyen
információk naprakész ismeretében könnyebb a tervezés és megbízhatóbb hosszabbtávú
koncepciót lehet kialakítani arra vonatkozóan, hogy a különbözı intézménytípusok
képzéseinek finanszírozásánál milyen mértékben lehet számítani a külföldi hallgatók
képzésébıl származó bevételekre.
A következı években pedig fontos lehet nyomon követni, hogy egy meghozott intézkedés
hatására hogyan alakulnak a folyamatok, a fenti példát követve a bevételek.

2.1

Adattár alapú mutatószámrendszer használat elvárt
haszna, elınyei

Egy-egy jelentés, elemzés elkészítéséhez, az adatok begyőjtése a felsıoktatási
intézményektıl történhet esetileg is, minden témában külön-külön adatgyőjtéssel. Ez
esetben azonban sok az átfedés a különbözı kezdeményezések között, ami nemcsak a
hatékonyság szempontjából nem optimális, hanem különbözı/valótlan eredményekre is
vezethet, és sok a hibalehetıség . Ezzel szemben egy jól strukturált, rendszeres és
lehetıség szerint automatizált adatgyőjtés eredményeképp nem csak a vázolt
problémák oldódnak meg, hanem biztosítható az is, hogy idıben folyamatosan
rendelkezésre álljanak, gyorsan és egyszerően elérhetıek legyenek az adatok.
A döntések elıkészítéséhez használt rendszeres (automatizált) adatgyőjtést, az adatok
strukturált tárolását és felhasználását együttesen adattár(ház)nak hívjuk. Hosszú távon
az adattár biztosíthatja az információkat az Oktatási Minisztérium szakembereinek és
vezetıinek, a felsıoktatási intézményeknek és a külsı érdeklıdıknek. Az adattárban
tárolt információk elegendıek a rendszeres tevékenységek támogatásához, (pl.
finanszírozás tervezése, statisztikák készítése, rendszeres jelentések automatikus
elıállítása), valamint alkalmasak az egyedileg felmerülı kérdések megválaszolására, a
döntések elıkészítéséhez szükséges feldolgozások gyors és pontos elkészítésére.
Az adattár csúcsa a vezetıi mutatószámrendszer, amely a kiemelt fontosságú mutatókat
foglalja össze egy könnyen kezelhetı rendszerbe, és ezzel biztosítja a vezetıknek
szükséges naprakész információkat.
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OM
Vezetıi
Mutatók

Finanszírozás támogatás
Statisztikai rendszerek
Kontrolling
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OM adattár
Képzés

Oktató

Ad-hoc jelentéskészítés,
lekérdezés, elemzés,

lk.
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Ga
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tó

OM
szakértıi
rendszerek

Témakörök

Intézményi rendszerek
ETR

Neptun SAP

EGR

Tüsz

Külsı
adatforrások
Kézi
adatok

Intézményi infrastruktúra
Hardver, Operációs rendszer, Adatbázis kezelı

Miért érdemes az OM felsıoktatással kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit vezetıi
információkra alapozni?
1. Mert segítséget nyújt a tárcaálláspont kialakításához és képviseletéhez:
• a társtárcákkal folytatott tárgyalásokon (pl. költségvetési tárgyalások);
• a felsıoktatási intézmények irányításában és felügyeletében.
2. Mert segít felismerni:
• a lényeges folyamatokat, trendeket;
• a problémás területeket;
• az ésszerőtlen gazdálkodást, a pénzügyi-szervezési problémákat;
• az oktatás minıségének komplex összefüggéseit;
• a stratégiai kérdéseket;
• a kritikus beavatkozási pontokat.
3. Mert visszacsatolást jelent, ami:
• segíti a teljesítmények reális értékeslését és bemutatását;
• jelzi, ha valami mégsem jól alakul.
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4. Mert lehetıvé teszi a reális alapokon nyugvó:
• döntés-elıkészítést;
• teljesítményértékelést;
• rövid, tömör, célirányos vezetıi tájékoztatást.
Mindezek feltétele és biztosítója a korszerő technológiára épülı adattárház kialakítása.

2.2 Az OM FHÁT számára kidolgozott hosszú távú információszolgáltatási koncepció
Az OM számára hosszú távon a teljes információ-szolgáltatást érdemes adattárház alapon
megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy minden témakör részletes adatai bekerülnek az
adattárházba, azaz minden felsıoktatási intézménynél használt rendszerbıl egységesen
kinyerhetıek a hallgatókra, az oktatókra és egyéb foglalkoztatottakra, a képzésre, a
kutatásra-fejlesztésre, az infrastruktúrára, az intézmények és az oktatás minıségére
vonatkozó információk.

Felsıoktatási
intézmények

Oktatási
Minisztérium

Felsıvezetıi
mutatók

Jelentések
Intézményi
adminisztratív
rendszerek

Adattár
Statisztika
Elemzések

Intézményi
adatbevitel

Külvilág
Adattár
Intézményi összehasonlító
adatok

Más
minisztériumok

Szakértıi
elemzések
OM felkérésre

Tájékoztatás
web-en

Az adattár akkor megtérülı befektetés, ha nemcsak közvetlen célokat szolgál, hanem a
felsıoktatással kapcsolatos összes információ-igény kielégítésére törekszik.
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A sematikus ábra megjeleníti a komplex információs környezetet. Az adattár irányába
mutató nyilak szimbolizálják az adatbetöltéseket, a kifelé mutató nyilak pedig az
információk alábbi fıbb felhasználási területeit:
• OM vezetıit által használt vezetıi mutatószámok
• OM rendszeres és ad-hoc jelentések
• OM statisztika készítése és elemzések összeállítása
• Felsıoktatási intézmények számára összehasonlító (banch mark jellegő)
mutatók biztosítása
• Más minisztériumok és EU számára adatátadás, adatszolgáltatás
• Külsı szakértıi intézmények felkérése elemzések elkészítésére
• Szélesebb közönség tájékoztatása web-en keresztül
Az adattár olyan adatvagyont biztosít, amellyel hatékonyan és átfogóan lehet támogatni a
felsıoktatás irányításához kapcsolódó különbözı tevékenységeket: hosszú távú stratégiák
kidolgozását, finanszírozást, statisztika készítését, információ-szolgáltatást a külsı
érdeklıdıkenk (pl. sajtó) felé, stb.
Ez az adatvagyon (adattár) teljes, integrált, megbízható, idısoros és naprakész.
• Teljes: minden felsıoktatási intézmény minden döntések elıkészítéséhez és
információ-szolgátatáshoz szükséges adata elérhetı.
• Integrált: Az adatokat egységesen tárolja, kezeli és egységes fogalmi
definició szerint értelmezi.
• Megbízható: hiszen az adatok közvetlenül az felsıoktatási rendszerekbıl
jönnek és auditáltak a rendszerek.
• Naprakész: az adatok győjtése az intézményi rendszerekbıl és az
adatfedolgozás automatikus mechanizmusokkal történik, egy-egy új idıszkra
vonatkozó információk gyorsan elıállnak.
• Idısoros: mivel az adatok betöltésekor egy idısorba kerülnek be, így
hosszabb trendeket is lehet vizsgálni, elırejelzéseket lehet készíteni.
Milyen felsıoktatási rendszerekre van szükség a teljes kép eléréséhez:
• Tanulmányi rendszer: a hallgatókkal és a képzéssel kapcsolatos adatok
kezelése
• Foglalkoztatottak rendszere: az oktatók, kutatók és a támogató személyzet
nyilvántartása, projektekhez, képzésekhez való hozzárendelése
• K+F projekt rendszer: a különbözı kutatás fejlesztési projektek teljes körő
menedzselése
• Gazdálkodási rendszer: az intézmények pénzügyi, kontrolling és tárgyi
eszköz nyilvántartásának megvalósítására
• Infrastruktúra rendszer: az intézményi infrastruktrúra, épületek és
helyiségek, valamint egyéb létesítmények (pl. könyvtár, kollégium) és
szolgáltatások menedzselése.
Jelenleg a felsıoktatási intézményekben különféle, eltérı technikai minıségő és
színvonalú tanulmányi és gazdálkodási rendszerek mőködnek. Ezek a rendszerek
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minimális adatot tartalmaznak a foglalkoztatottakról és az infrastruktúráról, ezért nem
elegendık a szükséges információk kinyeréséhez. Ezen túlmenıen az intézményekben
léteznek egyedi adatnyilvántartások a foglalkoztatottakra, a projektekre, az
infrastruktúrára vonatkozóan, de ezek nagyon különbözıek és gyakran nem elektronikus
formában állnak rendelkezésre, ezért központi adatgyőjtésre jelenleg nem alkalmasak.
Hosszú távon az a cél, hogy minden adat egységes követelményrendszernek megfelelı
(szabványos) informatikai rendszerekben legyen kezeleve.
Hiányzó felsıoktatási adminisztrációs (operatív) rendszerek és azok javasolt
megvalósítása:
Rendszer
Foglalkoztatottak
rendszere
K+F projekt rendszer
Infrastruktúra rendszer

Megvalósítás
Jelenlegi tanulmányi rendszerek kiegészítése
foglalkoztatottak kezelésével
Egységes Project Management rendszer a kutatásfejlesztés projektjeire
Ingatlankataszter és „Facility Management” rendszer
kialakítása

Bizonyos adatok a késıbbiekben sem lesznek elérhetıek közvetlenül az intézményi
rendszerekbıl, ezért ezeknek az adatoknak begyőjtésére rendszeres adatgyőjtést kell
biztosítani. Az adatgyőjtés elektronikus formában és ellenırzötten történik, az adatokat az
intézmények viszik be. Az adatbevitelre szükség van az OM-ben is, hiszen a mutatók
elıállításához gyakran egyéb adatokat is fel kell használni (pl GDP, munkanélküliségi
ráta, stb)
A rendszer kialakításánál alapvetı cél, hogy a lehetı legtöbb adat származzon
közvetlenül az intézményi rendszerekbıl. Így az adat automatikusan, emberi
beavatkozás nélkül kerül be az adattárházba, amellyel sok munkát meg lehet takarítani, és
biztosítani lehet az adatok torzításmentességét.
Az elıállt adatvagyon az OM számára lehetıvé teszi a különbözı rendszeres jelentések,
elemzések, táblázatok automatizált elıállítását, valamint az ad-hoc módon felmerülı
információs, elemzési igények hatékony megválaszolását. Egy-egy kérdés
megválaszolására nem kell a teljes adatgyőjtési, adatfeldolgozási és riportkészítési
folyamatot végigcsinálni, hiszen a szükséges adatok az OM adattárban rendelkezésre
állnak. Továbbá rendelkezésre állnak egyszerően használható eszközök az adatok
lekérdezésére, elemzésére valamint az adatvagyonban való tájékozódásra. Így lényegesen
lerövidül az információhoz való hozzájutás ideje, és a felszabaduló idıt a tényleges
elemzések elvégzésére, kifinomultabb modellek vagy tervvariánsok elkészítésére lehet
fordítani.
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A felhasználás fıbb területei:
•

•

•

•
•

OM vezetıi által használt vezetıi mutatószámok: olyan kiemelt, magas
szintő mutatók, melyek gyors áttekintést biztosítanak a felsıoktatás
helyzetérıl, és naprakészen mutatják azokat a kritikus pontokat, ahol
beavatkozás szükséges.
Ad-hoc lekérdezések, elemzések, riportok: ad-hoc módon felmerülı
kérdések megválaszolását rugalmas lekérdezı eszközök biztosítják. Az adattár
adatvagyona strukturált és a felhasználók számára is definiált, illetve
értelmezett adatok halmaza. Ezt az adatvagyont közvetlenül felhasználva a
felhasználók egyedi lekérdezéseket, táblázatokat, grafikonokat állíthatnak elı.
Az eredmények elmenthetıek késıbbi felhasználásra, mások által is
hozzáférhetıvé tehetıek rendszeres felhasználásra vagy beszerkeszthetıek
különbözı publikációkba.
Rendszeres jelentések, riportok, táblázatok: a ismétlıdıen jelentkezı
információs igények keilégítésére rendszeresen elkészülnek bizonyos
táblázatok, grafikonok és ezek struktúrába rendezıdnek. A felhasználói felület
web-es portál, ahol a riportok közvetlenül nem módosíthatóak, legfeljebb 1-1
paramétert lehet beállítani, ugyanakkor a riport letölthetı és felhasználható pl.
kiadvány készítéséhez.
Statisztika: a törvény által elıírt statisztika elkészítéséhez a megfelelı adatok
rendelkezésre állnak és az adatok elemezhetık is rugalmas többdimenziós
lekérdezı eszközzel (OLAP).
Mélyebb összefüggések elemzése: az adatvagyonban rejlı mélyebb
összefüggések feltárására a késıbbiekben statisztikai vagy adatbányászati
elemzés is megvalósítható. Ennek segítségével lehetséges rejtett, komplex
összefüggések feltárása, elırejelzések készítése, valamint a felsıoktatás
modellezése, és így pl. vizsgálható, hogy 1-1 törvénymódosítás milyen
következményekkel járhat.

Alapvetıen fontos a rendszer rugalmasságának biztosítása. A felhasználói igények
folyamatosan változnak, az új döntések meghozatalához újabb és újabb információkra
van szükség. Az új felsıoktatási törvény hatályba lépésével megváltoznak az
intézmények mőködési körülményei, és módosul az intézmények és az OM kapcsolata.
Újabb adatok kerülnek nyilvántartásra az intézményeknél, amely jelentısen bıvíti az
elérhetı adatforrások körét és mennyiségét, így az adattárban felhalmozható adatvagyont.
Ezért arra kell felkészülni, hogy a rendszer folyamatosan változik, az adatok köre
folyamatosan bıvül és a felhasználás is egyre szélesebb körővé és összetettebbé válik.
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A hosszú távú ideális állapotot a következı ábra hivatott összefoglalni. Az ábra csak az
OM-en belüli felhasználási területeket mutatja.
Adatforrások

Adatfeldolgozás

Adattárolás

Tanulmányi
Rendszer

Adattár
alapadatok

Dolgozói
HR rendszer

Hallgató

Felhasználás

Vezetıi mutatók
Vezetoi
mutatók

Kézpés

Gazdálkodási
rendszer
Pénzügy ,
kontrolling ,
tárgyi eszköz
K+F projekt
rendszer

Dolgozó

Automatizált
adatkinyerés

Külsı adatok GDP, munkanélküliségi
adatok

Riporting
Alap és képzett mutatók

Gazdálkodás

Kutatás

Infrastruktúra
kezelı
rendszer

Egyéb
intézményi
adatok adatlapon
bekérve

Kiemelt mutatók
Idısorok
Intézményi megbontás

Adattár
képzett
adatok, mutatók

Infrastruktúra

Riport tár,
Fix riportok

Riportkészítés,
Ad-hoc riportok, lekérdezés

Statisztika
Intézmény

„Kézi”
adatkinyerés

Multi dimenzionális
kockák

Életpálya

Témakörönkénti on -line
elemzések

Elemzés
Mélyebb összefüggések
feltárása ,

További fontos szolgáltatások, amelyeket az ábra nem tartalmaz:
• a felsıoktatási intézmények által igényelt banch-mark mutatók biztosítása;
• a más minisztériumok és az EU felé történı adatszolgáltatás, a külsı szakértık
számára elemzésekhez nyújtott adatok;
• az érdeklıdık (pl. sajtó) web-en keresztül történı tájékoztatása.

2.3

A rövidtávon megvalósítandó mutatószámrendszer

A teljes rendszer kialakítása nem lehet közvetlen cél, mivel a forrásadatok nem állnak
teljes körően rendelkezésre, emiatt a projekt mérete (ezzel költsége és komplexitása)
túlzottan nagy lenne, és így a megvalósítása várhatólag évekig elhúzódna. Jelenleg az
OM felkészültsége sem teszi lehetıvé a teljeskörő bevezetést, a szervezeti kultúra
fokozatos fejlıdése, a tapasztalatok akkumulációja és a technikai feltételek párhuzamos
javulása összességében többlépcsıs, hosszabb idıtávú bevezetést indokol.
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Felsıoktatási
intézmények

Oktatási
Minisztérium

Felsıvezetıi
mutatók

Jelentések
Intézményi
adminisztratív
rendszerek

Adattár
Statisztika
Elemzések

Intézményi
adatbevitel

Külvilág
Adattár
Intézményi összehasonlító
adatok

Más
minisztériumok

Szakértıi
elemzések
OM felkérésre

Tájékoztatás
web-en

Az elsı fázisban megvalósítandó projekt csak a felsıvezetıi mutatókat és a
jelentéskészítést, lekérdezést (ad-hoc és rendszeres) célozza, ugyanakkor fontos tervezési
szempont, hogy a késıbbiekben az új adatkörök és az adattár újabb kiaknázó
alkalmazásai könnyen illeszthetıek legyenek.
Ezért a megvalósítás elsı lépésére javasolt projekt
• ugyan kisebb mérető, de jól használható eredményeket biztosít;
• növeli az adattár rendszer elfogadottságát a felhasználók körében, segíti az
újfajta személetre való áttérést;
• felállítja a szükséges informatika infrastruktúrát és a mőködést biztosító
szervezetet;
• azokat a forrásadatokat tartalmazza, amelyek viszonylag egységesen állnak
rendelkezésre a felsıoktatási intézményeknél;
• csak az állam által fenntartott felsıoktatási intézményekre terjed ki;
• a felhasználási oldalon alapvetıen a vezetıi mutatókat célozza, valamint
biztosítja az ad-hoc lekérdezést, elemzést, riportkészítést.
A megvalósítandó adattár alapú mutatószámrendszer fıbb komponenseit a következık
felsorolás tartalmazza
• Részletes hallgatói és képzési adatok a tanulmányi rendszerekbıl való
összegyőjtése.
• Aggregált pénzügyi adatok a gazdálkodási rendszerekbıl való összegyőjtése.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

A hiányzó intézményi adatok egységes bevitelére általános web-es
adatbeviteli felület.
A kiegészítı külsı adatok bevitelére egyszerő adatbeviteli felület.
Adatbeolvasás és adatbetöltés a tanulmányi, gazdálkodási és adatbevitelbıl
származó adatokra.
Adatellenırzés, adattisztítás és integráció.
Adattár témakörök feltöltése adatokkal. (Magas kidolgozottsági és
feltöltöttségi fokkal rendelkezı témakörök: hallgatók, képzés, gazdálkodás.
Alacsonyabb kidolgozottsági és feltöltöttségi fokkal rendelkezı témakörök:
dolgozók, kutatás-fejlesztés, infrastruktúra és minıségi adatok.)
Metaadat struktúra kialakítása: az adatok felhasználói (és technikai) leírása,
ami tartalmazza az adatok definícióját és értelmezését, ezáltal biztosítja az
adatok tartalmának leírását.
Mutatószámok kialakítása az adattár alapadataiból.
Aggregált adattáblák illetve nézetek (view-k) kialakítása az ad-hoc
lekérdezés, elemzés valamint a rendszeres riportok elkészítéséhez.
Felsıvezetıi mutatószámok megjelenítése felhasználói felületen.
Ad-hoc lekérdezı, riportkészítı eszköz.
Portál felület a rendszeres riportok megjelenítésére, strukturálására
Az adattár betöltését, felhasználását valamint a felhasználókat menedzselı
adminisztrációs eszköz.
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A következı ábra szemlélteti, hogy a hosszú távú információ-szolgáltató architektúrából
mi valósítható meg az elsı projektfázisban.
Adatforrások

Adatfeldolgozás

Tanulmányi
Rendszer

Adattár
alapadatok

Dolgozói
HR rendszer

Hallgató

Gazdálkodási
rendszer
Pénzügy,
kontrolling,
tárgyi eszköz
K+F projekt
rendszer

Egyéb
intézményi
adatok adatlapon
bekérve
Külsı adatok GDP, munkanélküliségi
adatok

Felhasználás

Vezetıi mutatók
Vezetıi
mutatók

Kézpés

Kiemelt mutatók
Idısorok
Intézményi megbontás

Dolgozó

Automatizált
adatkinyerés

Gazdálkodás

Kutatás

Infrastruktúra
kezelı
rendszer

2.4

Adattárolás

Riporting
Alap és képzett mutatók
Adattár
képzett
adatok, mutatók

Infrastruktúra

Riport tár,
Fix riportok

Riportkészítés,
Ad-hoc riportok, lekérdezés

Statisztika
Intézmény

Multidimenzionális
kockák

„Kézi”
adatkinyerés

Témakörönkénti on-line
elemzések

Elemzés

Életpálya

Mélyebb összefüggések
feltárása,

Adattár adatstruktúra

Az adattár alapú mutatószámrendszer célja, hogy a felsıoktatás tevékenységérıl pontos,
naprakész képet lehessen nyerni, és ezáltal megalapozottabb rövid és hosszú távú
döntéseket lehessen hozni. Az adatok és a mutatószámok tehát a felsıoktatási
intézményeket írják le különbözı dimenziók mentén. A felsıoktatás sajátosságaiból
fakadóan leginkább 3 alapvetı dimenziót lehet megkülönböztetni. Minden dimenzióhoz
különbözı paraméterek tartozhatnak. Ezek természetesen némileg átfednek, de segítenek
megérteni a felsıoktatás szerkezetét és jellegzetességeit, valamint az adatok és
mutatószámok kialakított struktúráját. A következı ábra a 3 fıbb dimenziót szemlélteti
illetve a legfontosabb paramétereket mutatja be az egyes dimenziók mentén. A 3
dimenzió egy kockát feszít ki. Ennek a kockának egy-egy szeletét véve, valamely
specifikusabb kérdéshez, egy szőkített halmazon értelmezhetı adatokhoz, mutatókhoz
juthatunk el.
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Intézet

Bevételek

Intézet

Intézet

Elte Germanisztika Tanszék

Svéd szak nappali tagozat

Intézet

gr
Pr
o

Intézet
• Oktatók

• Pénzügy
• Kontrolling
• Létesítmény/ tárgyi eszköz
gazádlkodás
• HR

Egyéb

• Hallgatók
• Képzés
• K+F

Kutatási
Képzési

Mutatószámok
struktúrája
intézményi
szinten

am
ok
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Kar 1
Kar 2
Kar 3
Centrum 2
Centrum 1
Egyetem 1

A felsıoktatási intézmények 3 fı dimenziója:
• Intézményi struktúra
• Tevékenységi struktúra
• Gazdálkodási struktúra
Az intézményi struktúra írja le az intézmény (példánkban az egyetem) felépítését. Több
egyetem esetében találunk centrumokat, amelyek valamilyen módon ırzik az
felsıoktatási intézmények integrációja elıtti struktúrát. Minden egyetemen találhatunk
karokat, ezek a karok általában egy jól meghatározott képzési ágat ölelnek fel az
intézményen belül. A karok intézetekbıl (tanszékekbıl) állnak.
Az intézményi struktúrához köthetıek az oktatók, hiszen ık egy-egy tanszék dolgozói.
Ugyanígy a kiadások is inkább az intézményi struktúrában jelentkeznek (pl. oktató
bérek), ugyanakkor ez már jobban kapcsolható a tevékenységekhez is.
A tevékenységi struktúra írja le az egyes intézmények képzési és kutatás-fejlesztési
tevékenységét, illetve egyéb programjait. A hallgatók programokra (kvázi projektszerően
lebonyolított képzésekben megvalósuló szakokra) jelentkeznek, a kutatás-fejlesztés is
programokban (projektekben) történik. A képzések és a programok általában nem csak 11 intézetet, kart vagy egyetemet érinthetnek, de tipikusan van egy olyan gazda intézet,
amelyhez a programok hozzáköthetıek.
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A bevételek inkább a programok oldaláról jelentkezik, hiszen azok a képzési oldalon a
hallgatókhoz köthetıek, kutatás-fejlesztési oldalon pedig a projektek mentén
jelentkeznek.
A gazdálkodási struktúra mentén a következı paraméter csoportokkal írhatóak le az
intézmények vagy a programok:
• Pénzügy
• Kontrolling
• Létesítmény, tárgyi eszköz gazdálkodás
• Humán erıforrás gazdálkodás
Egy konkrét példán bemutatva ez a következıket jelenti.
Tegyük fel, hogy az Európai Unió ajánlásai alapján azt a célt tőzi ki az OM, hogy növeli
a természettudományi és mőszaki szakcsoport szakjaira felvett hallgatók létszámát.
Ehhez a fenti kockából a képzési struktúra mentén ki kell válogatni azokat a szakokat,
amelyek ezekhez a képzési területek tartoznak. Az intézményi dimenzióval jelen esetben
nem kell foglalkozni, azaz egy országos összesen értéket nézünk. Ez a kocka
szempontjából azt jelenti, hogy a abból most egy szeletet metszünk ki és azt vizsgáljuk
különbözı szempontok mentén. A vizsgálat szempontjai jelentkezhetnek pusztán a
tevékenységi struktúrából, azaz pl. a képzési területenkénti hallgatószám nemenként,
tagozatonként, állami – nem állami bontásban, vagy bevonva a gazdálkodási dimenziót,
hozzá vehetünk olyan szempontokat is, mint a képzés költségei, a képzéshez szükséges
infrastrukturális és emberi erıforrás kapacitás.
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A következı ábra ezt a vizsgálatot szemlélteti.

Példa:
Cél: Matematika, természettudomány
és mőszaki tudományágakban
való részvétel növelése
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2.4.1 Adattár témakörök
A témakörök az adattárban tárolt adatok logikai elkülönítését jelentik. A témakörök
kialakítását a felhasználói igények vezérlik, azaz nem (feltétlenül) az intézményi
rendszerek struktúrája határozza meg, hogy milyen témakörök kerülnek definiálásra,
hanem az, hogy a felhasználást megkönnyítse, a felhasználók gondolkodását kövesse.
A következı fıbb témaköröket különböztetjük meg:
•
•
•
•
•
•
•

Hallgatók
Dolgozók (oktatók és egyéb nem oktató dolgozók)
Képzés
Kutatás és fejlesztés (K+F), innováció
Infrastruktúra (tárgyi eszközök, épületgazdálkodás)
Gazdálkodás (intézményi kiadások, bevételek)
Minıségi mutatók
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A felsıvezetıi mutatószámrendszer perspektívái (nézıpontjai – fıbb összefoglaló
területei – lásd 3. fejezet) logikailag köthetıek az itt megadott témakörökhöz.

2.4.2 Az adatok és a mutatók fontossága és kidolgozottsága
A következıképp jelezzük az adatok és a mutatók fontosságát, kidolgozottságát és
használhatóságát:
• Piros – a legfontosabb mutatók, amelyek a döntéshozatalban és az felsıoktatás
helyzetének áttekintésében feltétlenül szükségesek, és a jelenleg mőködı
felsıoktatási rendszerek adataiból egyértelmően elıállíthatóak. A piros mutatók
minden esetben jól definiáltak, egyértelmően értelmezhetıek és a minıségi,
megbízható értékek. A piros mutatók száma arányait tekintve viszonylag kevés,
hiszen ezek csak a kiemelt jelentıségő mutatók.
• Barna – fontos mutatók, amelyek a napi munkát megkönnyíthetik, valamint
elemzésekhez, kimutatásokhoz, törvények elıkészítéséhez, tájékoztatáshoz
használható információkat tartalmaznak. Elıállításuk nem feltétlen egyértelmő,
esetleg adatminıségben lehetnek bizonytalanságok, de bizonyos fenntartásokkal
használhatóak. Ennek megfelelıen nem feltétlenül a projekt elsı szakaszában
kerülnek megvalósításra.
• Kék – kisebb jelentıségő mutatók, amelyek azonban bizonyos elemzésekhez,
döntések elıkészítéséhez hasznos plusz információt jelenthetnek. Elıállításuk
adat hiányában, vagy a nem kielégítı adatminıség miatt bizonytalan. Az elsı
projektszakaszban nem valósul meg kék mutató.

2.5 A rendszer megvalósításához szükséges elıfeltételek
Az adattár alapú mutatószámrendszer megvalósítása több tényezıtıl is függ. Ezek az
elıfeltételek szükségesek ahhoz, hogy elindulhasson a rendszer kialakítása. Amennyiben
több feltétel nem teljesül, úgy érdemes megfontolni a rendszer megvalósításának
halasztását.
•
•
•
•
•

Az Oktatási Minisztérium részérıl a legfelsıbb szintő (miniszteri és
államtitkári szint) elkötelezettség és tényleges effektív támogatás
elengedhetetlen.
A felsıoktatási intézmények adatszolgáltatási kötelezettségeit jogszabály
határozza meg.
A felsıoktatási intézményeknek a megfelelı idıben biztosítani kell az
alaprendszerekbıl az adatok kinyerését.
A felsıoktatási alaprendszerek adatminıségi szempontból teljesíteniük kell a
egy a projekt során definiált minimális szintet minden intézmény esetében.
A projekt kivitelezéséhez az Oktatási Minisztérium részérıl a szükséges
erıforrások (emberi, infrastrukturális, szervezeti, vezetıi) rendelkezésre kell
álljanak.
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•
•

•
•
•

A szükséges pénzügyi forrásokat hosszú távon is biztosítotani kell a rendszer
fenntartására és továbbfejlesztésére.
A megfoglalmazott igényeket kielégítı szoftvereszközök kerülnek
kiválasztásra. Mivel komplex rendszer megvalósításáról van szó, szükséges,
hogy a teljes rendszert egy integrált és egységes rendszerrel valósítsák meg, és
minden felhasználói és üzemeltetıi igény lefedhetı legyen a
szoftvereszközökkel.
A megvalósítást tapasztalattal, referenciákkal és bizonyított szaktudással
rendelkezı csapat végezze.
Tapasztalt adattár tanácsadó közremőködése szükséges, aki ismeri az OM
igényeket és lehetıségeket, az intézményi környezetet és adatforrásokat,
valamint az adattár építésben gyakorlott szakember.
A rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és továbbfejlesztésére
alkalmas team áll rendelkezésre, és megfelelı pénzügyi források tudják azt
fedezni.

2.6 Kockázatok
A kockázatok áttekintését két csoportban tesszük meg. Az elsı táblázat az adattárspecifikus konkrét kockázatokat, azok veszélyességi fokát és javasolt kezelését
tartalmazza. A második táblázat a téma semleges projektkockázatokat sorolja fel,
feltüntetve azok lehetséges forrásait és javasolt kezelésüket.
Az elsı táblázat tehát az adattár-specifikus kockázati tényezıket tartalmazza.
Kockázati tényezı
Adatminıségi
problémák

Veszélyes
Következmény
-ségi fok*
Magas
Nem megfelelı
minıségő adatok állnak
rendelkezésre, amelyek
hibás felsıvezetıi
döntéseket
eredményeznek.

Kezelése
Automatikus, közvetlenül
felsıoktatási rendszerkbıl
történı adatbetöltés prioritása,
kézi adatbevitel minimalizálása;
a feldolgozási folyamatokba
ellenırzést végzı rutinok
beiktatása. Rendszerek
auditálása. Adattesztelések az
átadás elıtt. Folyamatos
adatminıség ellenırzés és
javítás.

Kézi adatbevitelnél a
megszokott módszert
követve pontatlan
adatok kerülnek be

Magas

Az intézmények
összehasonlítása
problémás.

Automatikus adatbetöltés
priorizálása, akár az
inputrendszerek fejlesztésének
támogatásával is. Helyszíni
ellenırzések.

Nincs megfelelı
támogatás

Magas

Inputadatok
szolgáltatása akadozik;

Adattár alapú vezetıi
információs rendszer
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Kockázati tényezı
felsıvezetıi szintrıl

Veszélyes
Következmény
-ségi fok*
a Minisztérium
munkatársai nem
tanulják meg a
rendszerhasználatot,
információszerzés
folyamata széttöredezett
marad.

Közepes
Nem megfelelı a
szakértıi támogatás a
felhasználói oldalról

Kezelése
elınyeinek bemutatása
felsıvezetıknek, folyamatos
tájékoztatás a projekt
menetérıl.

A nem jól definiált
célok miatt nem
megfelelı forrásadatok
betöltése, fontos
mutatószámok
kihagyása.

Stratégiai célok vezetık általi
megfogalmazása, folyamatos
visszacsatolás szélesebb
szakértıi körben, külsı
szakértık bevonása.

Nem találkoznak a
tényleges igények a
kialakított rendszer
nyújtotta
lehetıségekkel

Közepes

Rendszerrel szembeni
vezetıi és munkatársi
elégedetlenség.

Folyamatos visszacsatolás a
projekt során a megbízó felé, az
igények egyértelmő
megfogalmazása.

Nem megfelelı a
szoftverek
funkcionalitása

Magas

Felhasználói
alapigények
kielégítetlenül
maradnak.

Alapigények pontos
meghatározása alapján történı
rendszerkiválasztás.

Alacsony Adatbekérés folyamata
A felhasználók nem
széttöredezett marad,
bíznak meg az adatok
intézmények
minıségében
elégedetlenek lesznek a
folyamatos
adatszolgáltatás miatt.

Felhasználók oktatása, mely
nem csak a rendszer
használatára, hanem az
adatbetöltési folyamatra is
kiterjed. Csak a tesztelt
rendszer átadása.

Ellenállás az
intézmények részérıl

Közepes

Hiányos forrásadatok
miatt az elemzések
irrelevánssá válhatnak.
Késedelmes
adatszolgáltatás miatt
operatív döntések
idıbeni csúszása.

Intézmények törvényben
meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettségének
érvényesítése, „jó“
adatszolgáltatók jutalmazása.

Választások miatt a
projekt csúszása,
esetleges leállítása

Magas

Csalódottság mind a
Minisztérium, mind az
intézmények oldaláról,
elért eredmények
felhasználása elmarad.

Közbeszerzési pályázat
mihamarabbi lefolytatása.
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Kockázati tényezı
Kevés a jelenleg
mőködı intézményi
alaprendszerek által
biztosított adat
Az intézményi
alaprendszerek
használata nagyon
eltérı az egyes
intézményeknél

Veszélyes
Következmény
-ségi fok*
Magas
Automatizált adatbevitel
kevés adatra
megvalósítható, a kézzel
bevitt adatok minısége
megkérdıjelezhetı.
Közepes

Rendszer konfiguráció
nehézkes, sokáig tart
illetve költséges.

Alacsony A rendszer
A szakértık nem
kihasználatlan marad, a
tudják vagy nem
mőködési folyamatok
akarják haszálni az
változatlansága miatt a
elemzésekhez,
hatékonyságjavulás nem
döntéselıkészítı
realizálható.
anyagok
elkészítéséhez a
rendszer információit

Kezelése
Intézményi rendszerek és a
kiszolgáló adminisztrációs
folyamatok fejlesztése, akár
Minisztériumi támogatással is.
Intézményi rendszerfejlesztések
egységesítése. Adattár szinten a
különbségek elfedése.

Felsıvezetıi ráhatás,
folyamatos oktatás, tudásátadás,
pótlólagos intézményi
információgyőjtés korlátozása.

Érdemes figyelembe venni a projektek természetébıl adódó általánosan jelentkezı
kockázati tényezıket is. Ezt tartalmazza a második táblázat.
Kockázati tényezı
A projektcélok nem
világosak

Forrás
Kevés egyeztetés és
elıkészítés elızte meg
a projektet.

Nincsenek világosan A projekt elıkészítése
elosztva a feladatok nem foglalkozott a
feladattal kellı
és felelısségek
mélységben.

Következmény
A projektmunka
irányának kijelölése
hosszadalmas és
feszültségeket kelt.

Kezelése
Definiálni és
dokumentálni kell a
projektcélokat.

Feladatbeli átfedések,
felelısség átterhelés.
A projekt futása
lelassul, feszültségek
keletkeznek.

A Projekt Alapító
Dokumentumban meg
kell állapítani a
feladatokat és
felelısségeket, majd
azokat elfogadva kell
dolgozni.

A projekt
A projekt futása
A projekt nyomon
követése bizonytalan koordinációja gyenge. lelassulhat.
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Kockázati tényezı
A kialakítandó
produktum nem felel
meg az OM
stratégiai céljainak

Forrás
A projektcélok nem
lettek pontosan
meghatározva, vagy
félreérthetıek voltak.

Következmény
A szervezet(ek)
elállnak a projekt
további folytatásától.

Kezelése
A projekt céljainak
pontos definiálása,
azok ésszerő
kereteken belüli
módosítása.

Nem ismert a
probléma minden
aspektusa

Erıforrás vagy
eszközhiány miatt a
felmérés nem lehetett
teljes körő.

Váratlan események
hátráltathatják, vagy
lehetetlenné tehetik a
projektmunkát.

Minél szélesebb körő
problémafelmérés;
projekttervben
erıforrás elıtervezés
a váratlan
eseményekre.

A projekt túlfut a
kijelölt és megítélt
költségkereteken

Nem várt kiadások
jelennek meg a
projekt alatt.

A projekt befejezése
nem fedezhetı, félbe
kell szakítani.

Folyamatos projekt
kontrolling. Végsı
esetben más
forrásokat is be kell
vonni.

A projekt nem
fejezıdik be a kitőzött
határidıre, vagy idı
elıtt be kell fejezni a
projektet.

A projekt határidejét
módosítani kell, az
egyes
projektszakaszokban
a rendelkezésre álló
idıkeretet át kell
csoportosítani.
Folyamatos projekt
kontrolling.

A feladatok
Az idıkeret nem
bonyolultabbak, mint
elégséges az
elvégzendı munkára ahogy sejteni lehetett,
a munkatársak
kevésbé értek rá a
projekttel foglalkozni.

A szervezet nincs
felkészülve az újítás
befogadására

A szervezet profiljába A produktum
nem illeszkedik a
felhasználása
produktum.
bizonytalan.

A szervezetet fel kell
készíteni az új
produktumra,
oktatással,
demonstrációval.

A projekttel
szemben ellenállás
tapasztalható

A projektcélok nem
világosak,
ellenkeznek a
szervezet, vagy a
munkatársak
érdekeivel.

A projektcélokat a
szervezet minden
tagjával ismertetni
kell, az
ellenvéleményeket
össze kell győjteni és
kezelni.

A projekt lelassulhat,
vagy el sem indul.
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Kockázati tényezı
A tapasztalatok és
tudás nem jut el a
projektbe

Forrás
Következmény
A tapasztalattal és
A projektteljesítmény
tudással rendelkezı
romlik.
kollégák nem érnek rá
egyeztetni vagy a
megbeszéléseken
részt venni.
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3 Felsıvezetıi mutatószámrendszer
3.1 Balanced Scorecard (BSC) alapú stratégiai
mutatószámrendszer a közigazgatási szférában
A modern vezetéselmélet és a nemzetközi tapasztalatok bebizonyították, hogy a
hagyományos vezetési szemlélet több szempontból sem kellıen hatékony. A Balanced
Scorecard elmélet szerint a stratégiát a középpontba helyezı és egy-egy stratégiai célt
különbözı perspektívákból elemzı vezetési szemlélet, mind a magán mind az állami
szektorban elısegíti az intézmények hatékonyabb és jövıbe tekintı mőködését.

3.1.1 Fogalmak és azok alkalmazása a felsıoktatásra:
A Balanced Sorecard elmélet a következı fogalmakat használja (egy-egy, a
felsıoktatásból vett pédával illusztrálva az adott fogalmat).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misszió: minek a szolgálatában tevékenykedünk (a felsıoktatásban például:
missziónk a hallgatók minıségi képzésének biztosítása).
Vízió: hova szeretnénk eljutni a jövıben (a felsıoktatásban például:
nemzetközi szintő tudás biztosítása, nemzetközileg elismert felsıfokú képzés
megteremtése).
Nézıpont (perspektíva): a szervezet különbözı vetületei, nézıpontjai (a
felsıoktatásban például: hallgatók, gazdálkodás).
Ügyfelek: a termékeknek és szolgáltatásoknak közvetlen használói, nyertesei
(a felsıoktatásban például: állampolgárok, hallgatók).
Fenntartó: Azon emberek csoportja, akik a termékekben és szolgáltatásokban
érdekeltek (a felsıoktatásban például: kormány, társadalom, adófizetık).
Célok: Egy meghatározott idın belül mit szeretnénk elérni (a felsıoktatásban
például: hallgatói mobilitás növelése 20%-kal).
Stratégia: Hogy szeretnénk a víziót és célokat elérni (a felsıoktatásban
például: minıségi oktatatás biztosítása).
Célelemek: Stratégiai elemek, tevékenységek (a felsıoktatásban például:
minısített oktatók számának növelése, jobb lakhatási szolgáltatások
biztosítása...)
Teljesítmény mérıszámok: a sikert mutató mérıszámok, elırejelzı
mérıszámok (a felsıoktatásban például: oktatók és minısített oktatók aránya,
differenciált fizetés).
Stratégiai térkép: a stratégiát leíró minısített célelemek és azok
teljesítményét leképezı mérıszámok egymással összefüggésben állnak. A
stratégiai térkép ezeket az összefüggéseket írja le. (a felsıoktatásban például:
a minısített oktatók számának növekedése hat az oktatás minıségére, az hat
az elhelyezkedési lehetıségekre, ami hat az intézmény rangsorbeli
elhelyezkedésére ...).
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•
•

Elérendı célérték: Egy teljesítmény mérıszám által mutatott érték elérendı
szintje (a felsıoktatásban például: oktatók és minısített oktatók aránya: 2,5).
Kezdeményezés: Akció program, amivel elérhetıek a teljesítmény
célkitőzések (a felsıoktatásban például: kapacitás akkreditációs követelmény
a minısített oktatók minimum számára).

3.1.2 A nézıpontok
A hagyományos vállalati vezetıi rendszerek általában csak a pénzügyi teljesítésre
összpontosítottak. A BSC megalkotása az üzleti szférának ezt a szemléletét kívánta
megújítani. Az adott vállalat aktuális állapotát jól leírja a pénzügyi helyzete, de nem
mond sokat a jövırıl, nem mutatja meg a vállalatban rejlı lehetıségeket, kapacitásokat,
és veszélyforrásokat.

Pénzügy

Ügyfelek

Vízió és
stratégia

Belsı üzleti
folyamatok

Tanulás és
növekedés

A pénzügyi nézıpont mellett kiemelkedı szerepet kapnak az ügyfelek is, hiszen a
bevételek alapvetıen tılük származnak. A belsı üzleti folyamatok határozzák meg a
hatékonyságot. A tanulás és növekedési képesség jövıbe mutató, jelzi a szervezet
fejlıdési képességét.
A közszféra ezzel szemben más perspektívákat mutat:
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Misszió

Ügyfelek és
fenntartók

Pénzügy

Stratégia

Alkalmazottak és
kapacitások

Belsı
folyamatok

A teljes BSC a szervezet missziójára épül, az a döntı fontosságú. A misszió általában a
fenntartók által meghatározott és az ügyfelekre irányul. Ezért a legfontosabb nézıpont a
pénzüggyel szemben az közszférában az ügyfelek és a fenntartók. A stratégiával
összhangban kell meghatározni a további nézıpontokat: az alkalmazottakat és
kapacitásokat, a belsı folyamatokat és tevékenységeket valamint a gazdálkodást és ezen
belül a pénzügyi folyamatokat.
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3.1.3 A BSC logikai felépítése
A mutatószámok meghatározása a következı elv szerint történik:

Misszió és vízió

Nézıpontok

Stratégiai célok

Mutatók

Célértékek

Programok

A misszió és vízió a kiindulási pont. Ehhez meghatározzuk a nézıpontokat, azaz
megadjuk, hogy az intézmény mőködését milyen metszetekben, milyen perspektívából
kívánjuk általánosan vizsgálni. A stratégiai célok a szervezet adott pillanatban fennálló
stratégiai célkitőzéseit adják meg. A stratégiai célok folyamatosan változnak. A célok
teljesülését mutatószámok mérik az adott nézıpontokban. Nem minden esetben tartozik
minden célhoz minden nézıpontban mutatószám. Egy-egy mutató ugyanakkor több
célhoz is tartozhat. A mutatószámokhoz célonként különbözı célértékek tartozhatnak. A
célértékek az elérni kívánt optimális állapotot adják meg, mutatószám rendszer
segítségével lehet nyomon követni, hogy a tényleges értékek a célértékekhez képest
hogyan állnak, illetve olyan figyelmeztetı mechanizmusokat lehet beépíteni, amelyek
figyelmeztetnek, ha egy mutató kritikus értéket mutat.
A programok már az adott szervezet kezdeményezései, amelyeket a stratégiai célok
elérése érdekében hoznak.

3.1.4 A mutatószámrendszer megvalósulása
A BSC megjelenítése a következı elemeket tartalmazza:
• perspektívák,
• stratégiai célok,
• mutatószámok,
• célértékek,
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•

mutatószámok közötti összefüggések (más néven stratégiai térkép, amely
leírja, hogy az egyes mutatószámok hogyan függnek egymástól).

Misszió
Stratégiai cél 1

Ügyfelek és
Fenntartók

Pénzügy

Stratégiai cél 2

Mut 1

Stratégiai cél 3

Mut 1
Mut 2

Mut 1

Mut 4

Mut 3

Mut 2

Mut 5

Alkalmazottak és
Kapacitások

Belsı folyamatok
és
Tevékenységek

Mut 6

Mut 7

Mut 3

Mut 2

Mut 3

Mut 4
Mut 4

A BSC tartalmaz nem változó és változó elemeket. Tipikusan nem változik a szervezet
missziója, víziója. Ugyanígy állandónak tekinthetıek a perspektívák, hiszen egy adott
intézménynek mindig vannak ügyfelei, fenntartói, mindig kell gazdálkodnia, mindig
valamilyen alapvetı tevékenységek mentén mőködik, és fontosak az alkalmazottak illetve
a kapacitások.
Ugyanakkor a stratégiai célkitőzések már változhatnak a kormány politikájától, az EU
elvárásaitól, a társadalmi körülményektıl függıen. A változó célkitőzésekhez más és más
mutatószámok tartoznak, természetesen más és más célértékekkel.
A rendszernek tehát biztosítani kell a következı elemek rugalmas változtathatóságát.
• Stratégiai célok – rendelkeznie kell a stratégia célok egyszerő leírását és
karbantartását biztosító eszközökkel.
• Mutatószámok – szükséges egy olyan adattárház, ahonnan a változó
stratégiai céloknak megfelelı mutatószám egyszerően és gyorsan elıállítható,
tehát az új mutató nem igényel külön adatgyőjtést, adatfeldolgozást stb.
• Célértékek meghatározása – a mutatószámrendszert megvalósító eszközzel
egyszerően lehet célértékeket megadni a mutatószámokhoz (és ugyanazon
mutatószámhoz akár többet is).
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3.2 Balanced Scorecard alapú stratégiai mutatószámrendszer
az OM-ben
Az OM-beli BSC felépítését a következı elemek mentén mutatjuk be:

Misszió és vízió

Nézıpontok

Stratégiai célok

Mutatók

Célértékek

Programok

3.2.1 Misszió és vízió
Az OM FHÁT missziója és víziója azt adja meg, hogy a tárcát milyen céllal hozták létre,
mi a felsıoktatással kapcsolatosan az alapvetı feladata.
• A felsıoktatási ágazatfejlesztési koncepciók, programok és tervek kidolgozása,
végrehajtása és teljesülésének nyomon követése.
• A felsıoktatás éves költségvetési tervjavaslatainak kialakítása. A felsıoktatási
intézmények költségvetési beszámolói alapján az intézmények gazdálkodásának
kontrollálása.
• A Kormány tudománypolitikai feladatainak végrehajtásával összefüggı
irányítási feladatok.
Az OM missziójával kapcsolatosan általános célok fogalmazódnak meg, amelyek olyan
minisztériumi szintő elvárásokat jelentenek az intézményrendszer egészére, amelyek az
európai kötelezettségekbıl, a magyar Universitas programból, a felsıoktatási törvénybıl
és a felsıoktatás politika egészébıl következnek. Ezek a célok (lásd lent) direkt módon
nem számszerősíthetık.
•
•

erlszámoltathatóság (Accountability),
átláthatóság (Transparency),
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•
•
•
•
•

fenntarthatóság (Sustainability),
hatékonyság (Efficiency),
minıség (Quality),
versenyképesség (Competitiveness),
nemzetköziség (Internationalization).

3.2.2 Nézıpontok (perspektívák)
Azon nézıpontok, amelyek mentén az OM küldetésének teljesülése nyomon
követhetı, valamint a stratégiai célok megfogalmazásra kerülnek.

Kormány misszió – OM misszió

Hallgatók
és társadalom

Gazdálkodás
Pénzügy

Stratégia

Alkalmazottak és
kapacitások

Képzés
Kutatás-fejlesztés

Az adattárhoz definiált adattárolási témakörök a következık:
• hallgatók,
• foglalkoztatottak,
• képzés,
• kutatás-fejlesztés,
• gazdálkodás,
• infrastruktúra,
• minıség.
A következı táblázat az adattárház témaköreinek és a BSC perspektíváinak javasolt
összerendelését tartalmazza, azzal a megjegyzéssel, hogy nem feltétlenül minden esetben
igaz, hogy az adott témakör és a perspektíva egy az egyben egymáshoz rendelhetı,
elképzelhetı például, hogy egy hallgatói témakörben szereplı adat a képzés, kutatásfejlesztés perspektívában kerül felhasználásra mutatószám elıállításhoz:
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Perspektíva
Hallgatók és társadalom
Alkalmazottak és
kapacitások
Képzés, kutatás-fejlesztés
Gazdálkodás, pénzügy

Témakör
• Hallgatók
• Minıségi mutatók
• Foglalkoztatottak
• Infrastruktúra
• Képzés
• Kutatás-fejlesztés
• Gazdálkodás

3.2.3 Stratégiai célok
A magas szintő misszió stratégiai célokra bontható le. A stratégiai célok
egyértelmően meghatározott célkitőzések, amelyek teljesülése mérhetı.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mőködıképesség biztosítása (minimális kapacitások megléte)
Likviditás fenntartása (folyamatos fizetıképesség)
Jövedelemgeneráló képesség (keresleti és kínálati oldal)
Irányíthatóság (menedzsment struktúra, döntési mechanizmusok)
Megfelelı képzési struktúra kialakítása (a humán és infrastrukturális
kapacitásokhoz illeszkedés)
Jó minıségő képzés/szakok (minimális szakmai kritériumoknak való
megfelelés)
Tudományos színvonal biztosítása (potenciál és eredményesség)
Regionális szerep betöltése (oktatásban, kutatásban, foglalkoztatásban)
Mobilitás elısegítése (oktatási-tudományos kapcsolatrendszer, kredit
befogadás, infrastruktúra)
Az új képzési rendszer (Bologna) megvalósítása (szakok, európai tartalmak,
kötelezı kellékek)
Hatékony oktatásszervezés kialakítása (szabályok, számítástechnikai
rendszerek, tanácsadás)
Színvonalas hallgatói szolgáltatások kínálata (karriertervezés, sport, kultúra,
étkeztetés, lakhatás, egyéb szolgáltatások)

3.2.4 Mutatók
A stratégiai célok teljesülését mutatószámok segítségével lehet mérni.
Az egyes célokhoz a különbözı perspektívákban az adattár adatainak és képzett
értékeinek felhasználásával lehet mutatószámokat képezni.
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A következı példa egy stratégiai célt kibontva mutatja be a stratégiai célok és
mutatószámok összerendelését a perspektívák szerinti sémában:
Misszió
Mobilitás
elısegítése
Halgatók és
Társadalom

Gazdálkodás
Pénzügy

Alkalmazottak és
Kapacitások

Képzés
Kutatás-fejlesztés

Tanulmányi ösztöndíjjal
kiutazó hallgatók száma

Külföldi hallgatók
száma

Ösztöndíjak összege
Külföldi diákok
képzésének bevétele

Külföldi oktatók
költségei

Kiutazó oktatók száma

Idegen nyelvő
kézpések száma

Nemzetközi K+F
projektek bevételei

Külföldi oktatók száma

Nemzetköti K+F
projektek száma

A következı táblázat az adott célokhoz tartozó mutatószámokat tartalmazza
perspektívánként.
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Célkitőzés
Mőködıképesség
biztosítása (minimális
kapacitások megléte)

Hallgatók és társadalom
- 1 kontaktóra költsége
- 1 elıadás ktg-e
- 1 gyakorlat ktg-e
- 1 programra jutó átlagos ktg
- 1 kreditre jutó átlagos
mőködési ktg
- 1 kreditre jutó átlagos
üzemeltetési ktg

Likviditás fenntartása
(folyamatos
fizetıképesség)

Jövedelemgeneráló
képesség (keresleti és
kínálati oldal)

- Államilag finanszírozott és
költségtérítéses hallgatók
aránya

Irányíthatóság
(menedzsment struktúra,
döntési mechanizmusok)

- Szabályozott területek aránya

Gazdálkodás
Pénzügy
- Bevételek és kiadások
aránya
- Hitelállomány aránya
- Bevételek forrás szerinti
megoszlása
- Éven belüli elvonások
aránya a költségvetéshez

- 60 napon túli tartozások
összege
- Adósság-állomány éves
bevételhez viszonyítva
- Adósság-állomány
alaptıkéhez viszonyítva
- Nem oktatási és kutatási
bevételek aránya
- Állami támogatás aránya
az összes bevételbıl

- Szabályozott területek
aránya
- Önálló gazdálkodási
egységek száma
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Képzés és Kutatás Fejlesztés

- Egy oktatóra jutó hallgató
- Számítógépes laboratóriumok
száma
- Egy szabad számítógépre jutó
hallgatók száma
- Szaklaborok száma és
kapacitása
- Oktatók átlagos terhelése
- Felújítás/pótlás aránya az
ingatlanértékhez viszonyítva
- 1 m2-re jutó üzemeltetési
kiadás
- Egy m2-re jutó közüzemi
kiadás
- intézményi szintő kapacitások
megléte
- Alkalmazotti korösszetétel

- Oktatók nem oktatással
eltöltött ideje
- Kutatással foglalkozók
száma, aránya
- Kutatási segédmunkatársak
száma, aránya
- Képzési területi szintő
kapacitások megléte

- Minısített oktatók hány
százaléka vesz részt bevételt
hozó K+F tevékenységben
- Oktatók a teljes idejük hány %t fordítják bevételt hozó
oktatásra, kutatásra

- Oktatásból származó
bevételek aránya az összes
bevételhez viszonyítva
- Kutatásból származó
bevételek aránya az összes
bevételhez viszonyítva
- megnyert pályázatok aránya
az összes pályázathoz képest
- Szabályozott területek aránya
- Karok száma
- Intézetek és tanszékek száma

- Management, nem oktatók
aránya
- Oktatók, nem oktatók aránya
- Szabályozott területek aránya

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció

Célkitőzés
Megfelelı képzési
struktúra kialakítása (a
humán és
infrastrukturális
kapacitásokhoz
illeszkedés)

Jó minıségő
képzés/szakok
(minimális szakmai
kritériumoknak való
megfelelés)

Tudományos színvonal
biztosítása (potenciál és
eredményesség)

Hallgatók és társadalom
- Hallgatói létszám születési
hely szerint
- A felsıfokon végzettek
aránya a teljes lakosság
arányában
- A felsıfokon végzettek
aránya a 25-34 év közötti
lakosság arányában
- Felsıfokú végzettséggel
rendelkezık megoszlása
munkával rendelkezés
szempontjából
- Átlagos kereset végzettség
szerint
- Egyes képzési területeken
hallgatók száma teljes
hallgatói létszámhoz képest
- ugyanez európai sztenderd
- ugyanez új munkahelyek
tekintetében
- eLearning-ben résztvevı
hallgatók száma
- Alumni szervezetek
tagjainak száma
- Túljelentkezések aránya a
felvehetı létszámhoz képest

- TDK-ban résztvevı
hallgatók száma

Gazdálkodás
Pénzügy

Alkalmazottak és Kapacitások

Képzés és Kutatás Fejlesztés

- Kereset alapján számított
társadalmi megtérülési ráta
- Kereset alapján számított
magán megtérülési ráta

- Oktatásban eltöltött évek
száma
- Felsıoktatásban eltöltött évek
száma
- Képzési területek szerinti
minısített oktatók száma (aránya
az összeshez)

- Munkavállalók / tanulók
aránya
- Képzési programok száma
képzés területe szerint

- Szabályozott területek
aránya
- Ad-hoc és rendszeres
adatszolgáltatás aránya
- Folyamatok
automatizáltságának foka

- Minısített oktatók aránya az
összes oktatóhoz
- Továbbképzésben rész tvett
oktatók aránya
- Minıségfejlesztés szervezetek
száma
- Dolgozói elégedettség
- Dolgozói értékelések aránya az
összes dolgozóhoz képest
- Intézmény hírneve
- Publikációk száma
kategóriánként
- Bejelentett szabadalmak,
bejegyzett védjegyek száma

- eLearning tananyag aránya
az összes tananyaghoz
(kreditben)
- Intézmény helyezése
nemzetközi rangsorokban
- Egyetemekre alapozó
regionális tudáscentrumok
szakterületi sokfélesége

- Tudományos
összejövetelek szervezésére
fordított összeg aránya a
költségvetésben
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- Kutatás hasznosítási
egységek száma
- Hazai kutatási projektek
száma
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Célkitőzés

Hallgatók és társadalom

Gazdálkodás
Pénzügy

Alkalmazottak és Kapacitások

- Tudományos
összejöveteleken való
részvételre fordított összeg
aránya a költségvetésben
- Kutatási projektek
elıkészítésére fordított
összeg
Regionális szerep
betöltése (oktatásban,
kutatásban,
foglalkoztatásban)
Mobilitás elısegítése
(oktatási-tudományos
kapcsolatrendszer,
kreditbefogadás,
infrastruktúra)
Az új képzési rendszer
(Bologna) megvalósítása
(szakok, európai
tartalmak, kötelezı
kellékek)

Hatékony
oktatásszervezés
kialakítása (szabályok,
számítástechnikai
rendszerek, tanácsadás)

- Más intézményekbe
áthallgatók száma

Képzés és Kutatás Fejlesztés
- Nemzetközi kutatási
projektek száma

- Más intézményekbe átoktatók
száma

- Közösen fejlesztett kurzusok
száma
- Közösen oktatott kurzusok
száma

ld. ábra

- Hallgatók száma
alapszakokon
- Hallgatók száma
mesterszakokon
- Hallgatók száma doktori
képzésen
- Hallgatók száma felsıfokú
szakképzésen
-Hallgatók száma szakirányú
továbbképzésben
- Hagyományos képzési
rendszerben résztvevı
hallgatók száma és aránya
- Hallgatói rendszer interneten
történı elérésenek aránya az
összes eléréshez viszonyítva
- 1 hallgatóra jutó átlagos
kredit félévente

- Államilag finanszírozott és
költségtérítéses hallgatók
aránya képzési formánként

- Késedelmesen kifizetett
ösztöndíjak összege
- Késedelmesen beszedett
tandíjak összege
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- Meghirdetett alapszakok
száma
- Meghirdetett mesterszakok
száma
- Meghirdetett doktori
képzések száma
- Meghirdetett szakirányú
továbbképzések száma
- Meghirdetett felsıfokú
szakképzések száma

- Egy tanulmányi elıadóra jutó
hallgatók száma

- Kutatási projektben
foglalkoztatott hallgatók
száma
- Szakmai gyakorlaton
résztvevı hallgatók száma
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Célkitőzés
Színvonalas hallgatói
szolgáltatások kínálata
(karriertervezés, sport,
kultúra, étkeztetés,
lakhatás, egyéb
szolgáltatások)

Hallgatók és társadalom
- Sportolási lehetıségeket
felhasználó hallgatók aránya
- Idegen nyelvő
szolgáltatásokat igénybe vevı
hallgatók aránya
- Kollégisták aránya
- Könyvtári szolgáltatásokat
igénybe vevı hallgatók száma

Gazdálkodás
Pénzügy
- Államilag finanszírozott és
költségtérítéses
szolgáltatások aránya
- Hallgatónként kifizetett
támogatások
- Hallgatók által fizetett
díjak és térítések
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Képzés és Kutatás Fejlesztés

- Hallgatók sportolási
kiszolgálásának érdekében
rendelkezésre álló humán
erıforrás
-Idegen nyelvi szolgáltatások
kapacitása
-Idegen nyelvi szolgáltatásokra
rendelkezésre álló humán
erıforrás
-Képzési ághoz rendelhetı
humán erıforrás kapacitás
-Kollégiumi férıhelyek száma
-Diákszálló férıhelyek száma
-Számítástechnikai támogató
kapacitás
-Könyvtári szolgáltatás hány
hallgató kiszolgálására képes
-Sportszolgáltatás kapacitása
-Lakhatási szolgáltatás

- Oktatási helyiség férıhely

3.2.5 Stratégiai térkép alkalmazása
Az egyes mutatószámok tipikusan nem függetlenek egymástól. Amennyiben pl. nı az
idegen nyelvő képzések száma, ahhoz várhatólag a hazai oktatókon kívül több külföldi
oktató is kell. Ez a külföldi oktatók költségeinek növekedését okozza. Ugyanakkor az
idegen nyelvő képzések számának növekedése miatt a külföldi hallgatók száma is nı,
amelybıl több bevétele származik az intézményeknek. A mutatók összefüggésének
leírását adja meg a stratégiai térkép.
A különbözı stratégiai célok is összefüggnek, hiszen egy-egy mutató több stratégiai
célhoz is tartozhat, illetve a mutatók közötti összefüggések a stratégiai célokon
átívelhetnek. Pl. a tanulmányi ösztöndíjjal kiutazó hallgatók számának növekedése
várhatólag a TDK dolgozatok számának növekedését is eredményezi.
Az összefüggések lehetnek direktek vagy indirektek. A direkt összefüggés esetén
egyértelmő és erıs korreláció áll fenn a két mutató között: ha nı az ösztöndíjak nagysága,
akkor változatlan egy fıre esı ösztöndíj nagyságnál nı a kiutazó hallgatók száma.
Indirekt összefüggés esetén a korreláció nem egyértelmő és nem olyan erıs. Pl. a
tanulmányi ösztöndíjjal kiutazók számának növekedése nem feltétlen eredményezi a
TDK dolgozatok számának növekedését.
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A következı ábra 2 stratégiai cél esetében vázol fel egy stratégiai térkép részletet. Az
ábra illusztrációs célú példa.
Misszió
Stratégiai cél 2 Tudományos színvonal
biztosítása

Stratégiai cél 1 Mobilitás elısegítése

Hallgatók és
Társadalom

Tanulmányi ösztöndíjjal
kiutazó hallgatók száma

TDK-k
száma
K+F
hasznosulás

Külföldi hallgatók száma

Gazdálkodás
Pénzügy

Alkalmazottak
és
Kapacitások
Képzés
Kutatásfejlesztés

Ösztöndíjak
összege

Külföldi
diákok
Külföldi oktatók képzésének
bevétele
költségei

Kiutazó
oktatók
száma

Nemzetközi
K+F
projektek
bevételei

Projekt
elıkészítésre
allokált
költségek

Külföldi oktatók
száma

Idegen nyelvő
kézpések száma

Nemzetköti K+F
projektek száma

K+F
projektek száma

3.2.6 Mutató típusok
Típus szerint a következık mutatókat különböztetjük meg.
•
•
•

Alapmutatók – az alaprendszerekbıl aggregálással származtatható mutatók
(pl. hallgatószám).
Képzett mutatók – matematikai mőveletekkel (tipikusan osztással) állnak elı
több alap vagy más képzett mutatóból (pl. oktató leterheltség).
Egyéb minıségi és „puha” mutatók – tipikusan kategóriákat és nem konkrét
értékeket tartalmazó mutatók, amelyek az adott elem minıségét határozzák
meg (pl. épületek állaga), vagy nem közvetlenül az alaprendszerekbıl
származtatható információk (pl. kereset alapján számított társadalmi
megtérülési ráta).
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4 Adattár alapú mutatószámrendszer
kialakításának alapelvei az OM-ben
Az adattár alapú mutatószámrendszer építés számos módon és értelmezésben képzelhetı
el. A különbözı intézmények különbözı szakemberei, a szoftverszállítók és a tanácsadók
általában más és más megközelítést használnak egy ilyen rendszer kialakításakor. Ezért
alapvetıen fontos, hogy az OM adattár olyan alapelveken nyugodjon, amelyekkel minden
érintett egyetért.
Az alapelvek kialakításához szükséges a felhasználói célok és igények figyelembe vétele,
azaz az adattár alapú mutatószám rendszer ténylegesen a vezetık és szakértık
döntéshozatali, tervezési és napi irányítási munkáját hivatott segíteni. Érdemes
ugyanakkor az adattár építés nemzetközi tapasztalatait és ajánlásait figyelembe venni,
mert ez tudja biztosítani a hatékonyságot, mőködtethetıséget és az megfelelı felépítést.
Az alapelvek megismerése és elfogadása minden projektben érintett számára
kiemelkedıen fontos, mert ez az adattár koncepció és specifikáció, késıbbiekben a
tervezés, kiépítés és a használat kiinduló-pontja lesz, ezek az elvek fogják vezetik a
szakembereket a munkájuk során.
Az alapelvek két nagyobb csoportban kerülnek felsorolásra:
• mutatószámokra vonatkozó alapelvek, amelyek elsısorban a felhasználással
kapcsolatosak
• a rendszer kiépítésére vonatkozó alapelvek, amelyek jellemzıen a mőködtetésre
lesznek hatással.
Az alapelvek a következı források felhasználásávalfogalmazódtak meg:
• az OM szakértıivel folytatott beszélgetések, interjúk;
• projektben résztvevı szakértık elvárásai, szempontja;
• felsıoktatási intézményi és egyéb szakértıi, tanácsadói interjúk és
megbeszélések;
• az adattár építés általános alapelvei, szakmai tapasztalatok.
Mutatószámokra vonatkozó alapelvek:
Kód
A1

Alapelv
Csak állami intézmények
adatai kerülnek be az
adattárba az elsı körben, de
késıbbiekben érdemes az
egyházi és alapítványi
intézmények adatainak
bekerülésétt is megvizsgálni.

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
Az egyházi és alapítványi intézmények
adatszolgáltatási kötelezettsége korlátozott,
ezért várhatóan nagyon szők lenne azoknak
adatoknak a köre, amelyet minden
intézménytıl egységesen lehetne
begyőjteni. Továbbá a kisebb egyházi és
alapítványi iskolák adminisztratív
rendszerei sok esetben nem megfelelıek az
adattárral való on-line kapcsolat
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Kód
A2

A3

C4

A4

A5

A6

Alapelv

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
kiépítéséhez.
Széles konszenzuson kell alapulni a
A mutatószámok (adattár
mutatószámok körének, azaz milyen
adatok) egyeztetettek,
mutatók kerüljenek be az adattárba, milyen
konszenzuson alapulnak, és
az egyeztetési folyamatokban célból, mire használják azokat. Ez
biztosítja, hogy használható mutatószámok
a felsıoktatási intézmények
állnak elı az adattárban. A konszenzus
is részt vesznek.
fontos abból a szempontból is, hogy
növekedjen az adattár elfogadottsága, és
megítélése pozitív legyen.
A mutatók jól definiáltak.
Alapvetı jelentıségő, hogy minden bemenı
Pontosan megadott a
adat és mutatószám pontosan definiálva
mutatószám célja, tartalma.
legyen. Az OM pontosan definiálja, hogy az
A definíciókat és
adatgyőjtés adatai milyen célt szolgálnak,
értelmezéseket minden
mit kell, hogy tartalmazzanak, így
ugyanarra vonatkozzanak és minden
érintett számára elérhetı,
érthetı definíciós szótár
intézmény számára egyértelmő legyen,
(silabusz) segíti.
hogy miként kell elıállítani az
alaprendszerekbıl. Ugyanakkor a
mutatószámok is pontosan definiáltak
legyenek az elıállítás módja és menete,
valamint a mutató tartalma vonatkozásában.
Így érhetı el, hogy egységesen legyen
értelmezhetıek a mutatószámok.
Az új felsıoktatási törvény és A definíciós szótárt a törvény alapján kell
a statisztikai adatgyőjtés
kialakítani, és ehhez kell igazodni az adattár
fogalmi szótárának. Hosszú távú cél az
fogalmi meghatározásai
nem fedik egymást
egységes fogalmi használat megteremtése.
A mutatók értelmezését is
Az értelmezés segíti a felhasználókat abban,
meg kell adni. Definiálni
hogy a számok mögött tartalmat is lássanak,
kell, hogy hogyan kell
reális képet nyerjenek az intézményekrıl és
értelmezni a mutatót, mi a jó, követhetı legyen, hogy mutatószámokból
az elvárt, vagy a határérték,
kiolvasható tendenciák mennyire felelnek
milyen tendenciákat várunk. meg a felsıoktatási koncepcióknak,
irányvonalaknak.
Az adatoknak
A hitelesített adatok biztosítják a
hitelesítetteknek kell
megbízhatóságot. Az adatminıség kritikus a
lenniük.
használhatóság szempontjából. A
hitelesítési folyamat biztosítja már az
alaprendszerektıl kezdve, hogy a valós
képet híven tükrözı, torzítatlan, minıségi
adatok kerüljenek be az adattárba. A
hitelesítés folyamatát a projekt során
pontosan ki kell dolgozni.
A mutatók fontosság
A pirosak a kiemelt fontosságú mutatók,
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Kód

Alapelv
szempontból különbözıek. A
A mutatók három nagyobb
kategóriába kerülnek
besorolásra: piros, barna és
kék mutatók.

A7

A mutatók
összehasonlíthatóak: azaz
minden intézményre
értelmezhetık és
segítségükkel az
intézmények
összehasonlíthatóak. (A nem
összehasonlítható
mutatószámoknál
egyértelmően meg kell adni,
hogy mely intézmény
csoportra értelmezhetıek.)
A rendszer kezel „puha és
kemény” mutatókat valamint
minıségi és mennyiségi
mutatókat.
Vannak alapadatok,
amelyek tipikusan
közvetlenül az
alaprendszerekbıl
aggregálással állnak elı, és
vannak képzett
(hatékonysági) mutatók,
amelyek tipikusan az
alapadatok hányadosai.
Mindig a részletes
alapadatból indulunk ki és
építünk fel mutatót, tehát
nem aggregált adatokat
kérünk be az intézményektıl,
hanem alapadatot (hallgató,
oktató, kurzus, terem...).

A8

A9

A10

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
amelyek több más származtatott mutató
elıállításához szükségesek, jól definiáltak,
értelmezhetıek stb. A barna mutatóknak
vagy a prioritása kisebb, vagy az elıállítása,
a definiálása, a minısége nem teljesen
megfelelı. A kék mutatók prioritása
alacsony, nem pontosan definiáltak,
elıállításuk, hitelességük bizonytalan.
Fontos, hogy a mutatók jól leírják a
felsıoktatási intézményeket, és ezáltal az
intézmények összehasonlíthatóvá váljanak.
Ennek elıfeltétele, hogy a mutatók jól
definiáltak, hitelesítettek és jó minıségőek
legyenek.

A mutatóknak különbözı típusai kerülnek
meghatározásra, amelyek más típusú
információkat hordoznak és így különféle
döntésekhez szolgálhatnak háttérül .
A mutatóknak különbözı típusai kerülnek
meghatározásra, amelyek más típusú
információkat hordoznak és így különféle
döntések megalapozását segíthetik.

Fontos alapelv, hogy az intézményektıl
nem Excel táblákba, kézzel beírt adatokat
kívánunk bekérni, hanem az adminisztratív
rendszeribıl közvetlenül kiírt adatokat.
o Az adatkiírás ellenırzött, hitelesített
eljárásokkal (szoftver programokkal)
történik, így utólagos, kézi módosításra
nincs lehetıség.
o Ez a megközelítés biztosítja az emberi
erıforrás igény optimalizálást az
adatkitöltésnél
o Ugyanakkor a részletes alapadatból való
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Kód

Alapelv

A11

A mutatóknál mindig
biztosítani kell, hogy azok
megbonthatóak legyenek
állami és saját
finanszírozásra.
Az alapadatok lehetıleg
egyedi azonosítóval együtt
kerüljenek be, így a
szándékos és a véletlen
torzítások is kiszőrhetıek.
A mutatószámok (és az
alapadatok) tárolása
idısoros, így késıbb trendek
is vizsgálhatóak lesznek.

A12

A13

A15

Új mutatók egyszerően és
rugalmasan legyenek
elıállíthatóak.

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
építkezés biztosítja, hogy újabb
mutatószámok rugalmasan
elıállíthatóak, képezhetıek legyenek, ha
megváltoznak az igények.
o Alapadat szintre van szükség általában
mélyebb statisztikai, adatbányászati
elemzésekhez is.
o Az OLAP multidimenzionális tábláit
alapadatokból lehet felépíteni
Ez nem minden mutatóra teljesülhet, van
ahol nem értelmezhetı. Ugyanakkor
bizonyos esetekben komoly többletmunkát
igényel a megbontás pontos elvégzése.
Értendı ez a hallgatókra és oktatókra.
Mindenképp megvizsgálandó, hogy
adatvédelmi szempontból milyen
kritériumoknak kell megfelelni.
Az adatok és mutatók értékeit idıpecséttel
kell ellátni, amely segítségével
egyértelmően megadható, hogy az adott
mutató mely idıszakra vonatkozik és
melyik idıpillanatban érvényes. Az
idısorok alapvetıen segítik az
összehasonlítást, lehetıvé teszik annak a
megítélését, hogy az egyes intézmények,
vagy a teljes felsıoktatás, a kitőzött célok
felé haladnak, vagy nem.
A döntési környezet folyamatosan változik
az OM-ben, ennek megfelelıen újabb célok,
koncepciók és programok kerülnek
kialakításra, amelyek új mutatószámok
definiálásának igényét is jelentik. Ezeket az
új mutatószámokat a lehetı leggyorsabban
és legegyszerőbben elı kell tudni állítani az
adattár környezetben. Ennek alapfeltétele,
hogy az adattárban kezelt alapadatokból
elvileg elıállítható legyen az új mutató.
Amennyiben a mutató elıállításához
szükség van új adatgyőjtésre is, úgy az
külön projekt kereteiben történik. Javasolt
1-2 év új mutató igényeit egy elıre
meghatározott módszerrel összegyőjteni,
majd egy kisebb projektet indítva azokat
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Kód

Alapelv

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
megvalósítani.

A16

A mutatószámok rugalmasan
módosíthatóak legyenek.

Meglevı mutató módosíthatóságát az
határozza meg, hogy más mutatók,
jelentések, vezetıi rendszer táblázatok
használják-e az adott mutatót. Érdemes
alapelvként elfogadni, hogy meglevı
mutatót nem módosítunk, hanem új mutatót
hozunk létre. Így biztosítható, hogy
ugyanaz a mutató a késıbbiek során is
ugyanúgy visszakereshetı legyen.
Meglevı mutató módosítása jelentheti azt,
megváltozik az adott mutató bontása, más
elemek is belekerülnek vagy épp
kikerülnek, változik a vonatkozási idıszak,
stb.

A17

A mutatószám mérhetı
legyen.

A18

A19

A20

Azok a mutatók kezelhetıek adattárban,
amelyek mérhetıek, egyértelmően
megadható a mérési skála, a mértékegység
és az adott mutató helye a skálán
A mutató valamilyen
Azon mutatók elıállításának van
ténylegesen haszna, amelyek a döntéseket
irányítási cél érdekében
legyen létrehozva.
ténylegesen segíteni tudják. Akkor jó a
Meghatározott, hogy milyen mutató, ha egy konkrét irányítási cél
döntéshez van szükség a
érdekében lett létrehozva, az adott cél
mutatóra. (Ebbe beletartozik eléréséhez szükséges tennivalók
pl. a kommunikáció is).
kidolgozásához segít, vagy a teljesülés
mértékét mutatja.
A mutató változása
Egyértelmő legyen, hogy egy mutató
értelmezhetı legyen.
változása mit jelent, mire lehet belıle
következtetni.
Olyan mutató legyen, aminek Az OM-nek lehet közvetlen vagy közvetett
az alakulása az OM által
ráhatása az adott mutató által mért érték,
befolyásolható.
jellemzı megváltoztatására,
befolyásolására.

Megvalósításra, mőködésre vonatkozóan:
Kód Alapelv
Értelmezés, indoklás, megjegyzés
A rendszer kialakítása
A felsıoktatásra vonatkozó komplett adattár
B1
lépésrıl- lépésre történik.
alapú információs rendszer kialakítása a
végsı cél, amely a felsıfokú oktatás teljes
egészének mőködésérıl ad információt a
felhasználás minden lehetséges szintjén.
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Kód

Alapelv

B2

Cél, hogy elsı körben a
mutatószámok egy
szőkített halmaza kerüljön
megvalósításra!

B3

Az adatbetöltés lehetıleg
automatizáltan történjen az
intézményi adminisztratív
rendszerekbıl.

B4

Jogszabályokkal szükséges
meghatározni az adattár
mőködését és definiálni
annak tartalmát.
Adatminısítés feltételeinek
megteremtése. Az adatok
ellenırzése már alapadat
szinten megtörténik.

B5

B6

Az adatok nyilvánosságra
kerülését az OM határozza
meg. Alapelv ugyanakkor az

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
Ennek a távlati célnak az elérése érdekében a
rendszer megtervezése és megvalósítása
lépésrıl-lépésre történik olyan fázisokban,
amelyek belátható idın belül (5-10 hónap),
használható eredményt hoznak. Nem
javasolt a teljes rendszert egy lépésben
megvalósítani, mert az akár több évre
elnyúló projekt lehet, jóval nagyobb
kockázattal és lényegesen kisebb
megtérüléssel.
A lépésrıl-lépésre történı kialakítás elve a
mutatószámokra is érvényes. A
mutatószámoknak egy a késıbbiekben
definiálandó halmazát érdemes elsı körben
megvalósítani. Ezek a „piros” mutatók,
amelyek tehát magas prioritással
rendelkeznek és ugyanakkor jól definiáltak
és a szüksége forrásadatok rendelkezésre
állnak. Az adattár soha nem egy lezárt
adatkört tartalmaz, hanem az igényeknek
megfelelıen folyamatosan változik és bıvül
a változó igényeknek megfelelıen.
Úgy kell kialakítani az adatbetöltési
folyamatot, hogy az adatok közvetlenül a
tanulmányi és gazdálkodási rendszerekbıl
kerüljenek az adattárba, kézi
adatmódosításra és adatbevitelre ne legyen
szükség. A kézi adatbevitel teljes
kiküszöbölése rövid távon nem lehetséges,
egy átmeneti idıszak szükséges, amikor az
intézmények az adatok bizonyos körét
kézzel töltik ki.
A jogszabályi háttérrel érhetı el az adattár
megfelelı mőködése, és a minıségi,
hatékonyan használható tartalma.
Az adathitelesítés folyamata az alapadatok
ellenırzésével kezdıdik.
Az adatminıség javítása, a pontosság
növelése érdekében már az alaprendszerek
folyamatait és adatpontosságát biztosítani
kell.
Az intézmények visszakapják a saját
adatvagyonukat, az adott intézményt leíró
mutatószámokat. A többi intézményrıl az
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Kód

Alapelv
információkhoz történı
minél szélesebb hozzáférés.

B7

Az elemzések készítését az
OM, a társintézmények, a
külsı szakértık, a
felsıoktatási intézmények is
végzik. Ezekre az
elemzésekre az OM ad
megrendelést.
Az intézmények
adatszolgáltatásai –
elsısorban az ad-hoc
adatszolgáltatások – száma
csökkenjen, ezért a
tervezésnél, mőködésnél és
szabályzásnál erre különös
figyelmet kell fordítani.

B8

B9

Az elsı adatbetöltésnél
csak a jelen állapotot kell
felvenni, visszamenıleges
adatokat nem kell betölteni.

B10

Az adattárnak olyan
adatforrásnak kell lennie,
amely – a felsıoktatási
adminisztrációs adatok
tekintetében, hosszú távon –
etalonnak számít.

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
egyes intézmények összehasonlító
elemzések, mutatók (benchmark) alapján
kapnak képet.
Az OM munkáját segítı elemzések
elkészítéséhez az OM igénybe vesz más, az
OM-en kívüli erıforrásokat is, amelyek
számára az OM biztosítja a szükséges adatok
megfelelı, szabályozott, megállapodáson
alapuló hozzáférését.
Az OM-ben a kijelölt dolgozók számára
elérhetıvé kell tenni az adattárat,
használatát meg kell tanulniuk. Az
intézményi adatokat az adattárból kell
kinyerni és nem az intézmények közvetlen
megkeresése útján. Ezáltal biztosítható az
intézmények adatszolgáltatási terhelésének
csökkenése és javítható az OM megítélése az
intézmények részérıl.
A kezdeti adatbetöltés során a múltbeli
adatokat nem kell az adattárba betölteni.
Ennek hátránya, hogy az elsı idıszakokban
nem áll rendelkezésre idısor, elınye viszont,
hogy lényegesen kisebb munka az adatok
betöltése, az adattár tervezése, megvalósítása
és elindítása.
Az adattár egy olyan – jogszabályban is –
definiált mutatóhalmaz, amely egységesen
értelmezett és hitelesített adatokat tartalmaz.
Az adattár kell, hogy a megbízható és széles
körben elfogadott választ biztosítsa a
különbözı információs kérdésekre.
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5 Forrásadatok
5.1 Forrásrendszerek (ETR, Neptun Tüsz, EGR, SAP)
5.1.1 Hallgatói rendszerek
A jelenleg fellelhetı tanügyi információs rendszerek közül a hazai felsıoktatásban
elterjedt Neptun és az ETR adattartalma került megtekintésre.

5.1.1.1 Neptun
A NEPTUN tanügyi rendszer jelenlegi használt verziója a Neptun2003, amely a
Neptun2000 továbbfejlesztéseként született meg.
A szoftver fejlesztıje az SDA Stúdió Kft., amely számos referenciaintézménnyel
rendelkezik a felsıoktatási intézmények területén (35-37 db).
A Neptun2003-hoz tartozó pénzügyi rendszert jelenleg csak 7 intézmény használja
(BME, Veszprémi Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Debreceni Egyetem, Corvinus
Egyetem, pénzügyi modulon belül is csak a kifizetésekre használja: BGF, BMF, Gödöllıi
SzIE).
Jelenleg fejlesztik a NeptunNet rendszert, melynek bevezetése 2005 folyamán várható.
Az új verzió adattartalma hasonló lesz a Neptun2003-hoz, az átállást a jelenlegi adatbázis
konvertálásával oldják meg.
A NeptunNet verzió már
• alkalmazkodik a Bolognai kétszintő képzés újdonságaihoz,
• 3 rétegő alkalmazás lesz (ellentétben a jelenlegi DataBase + Winframe-es, 2
rétegő megoldással),
• tartalmazza az EU által megkövetelt bıvítéseket, illetve
• támogatja a többnyelvőséget,
• lehetıvé teszi a közvetlen pénzátutalást is (az egyetemi győjtıszámlán túl).
A Neptun rendszer fıbb moduljai:
• Hallgatói adatok:
− személyi adatok,
− státusz (pénzügyi, tanulmányi),
− lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámla, adóigazolás, taj-szám, születési
idı, elıképzettségi adatok
− tanulmányi: képzési adatok, összes tanulmányi adat, milyen tárgyat vett
fel, ill. teljesített, összesített kreditpont, tanulmányi átlag, stb.
− fizetendık, kötelezettségek, kifizetések.
• Intézmény
− képzések,
− tanszékek,
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•
•
•

− meghirdetett tantárgyak, kurzusok:
 elıadás,
 gyakorlat,
 labor,
 különbözı nyelven.
Oktatók
− személyi nyilvántartás (ugyanaz mint hallgatóknál – nem teljesen kitöltött,
az adatok elsısorban a gazdasági rendszerben vannak karbantartva).
Jegyzetek – tárgyakhoz kapcsolódóan.
Pénzügy – teljesen önállóan használható modul (alkalmazása
intézményfüggı).

Neptunból történı aktuális adatexportálási lehetıségek:
• tabulátorral tagolt szövegfájl;
• oklevél melléklet az Unió által meghatározott xml formátumban exportálható.
A NeptunNet bevezetésével a halmaz a standard xml formátummal bıvül.
Jelen pillanatban az intézményi adatlekérdezéseket a tanulmányi osztály munkatársai
végzik, méghozzá egy egyszerősített lekérdezı nyelv segítségével. Természetesen
adminisztrátori jogokkal tetszıleges SQL lekérdezések elıállíthatóak.
A meglátogatott Budapesti Gazdasági Fıiskola legtöbb intézményében Neptunt
használnak, azonban a távoktatásban az ETR-t alkalmazzák.
NeptunNET intézményen belüli tesztelése most folyik, átállás 2005 ıszén várható.
A Fıiskola Neptunbeli adatminısége jónak mondható, a tapasztalt adathiba csupán
néhány százalék.
A BGF a győjtıszámlás befizetési rendszert nem használja, helyette egy új konstrukció
került kidolgozásra, és megvalósításra a Neptun keretein belül. A hallgató a saját
bankszámlájáról végzi a befizetést, ezt a fizetést regisztrálja a TÜSZ (intézmény
gazdálkodási rendszere). Amikor a GIRO rendszeren keresztül megérkezik a befizetés, az
párosul a TÜSZ-beli regisztrációval, majd a hallgató által kijelölt fizetési
kötelezettséggel.
A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Neptun rendszer gesztor
intézménye. Neptun bevezetésre 1998-ben került sor, mely azóta a hallgatók 100%-nak
tanulmányi adminisztrációját biztosítja. A hallgatói befizetések az egyetemi
győjtıszámlán keresztül történnek, a további pénzügyi tranzakciók adatai az egyetem
gazdálkodási rendszere (EGR) felé átadhatóak.
A gesztorszerzıdés
A támogatás célja, hogy az Szegedi Egyetem és a Budapesti Mőszaki Egyetem, mint
gesztorintézmények a tanulmányi rendszerek tervszerő továbbfejleszthetıségét,
folyamatos aktualizálását, valamint a programrendszerek használatának, bevezetését
segítsék elı rendszeres intézményi konzultációkkal.
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A gesztorintézmények a tanulmányi rendszerek országos fejlesztésével, szupportjával
kapcsolatos feladatok ellátásához, helyiséget és infrastruktúrát biztosítanak, összegyőjtik
a fejlesztési igényeket, problémákat, beavatkozási pontokat. Továbbá a fejlesztéseknél
figyelembe veszik az OM elvárásait, különös tekintettel a jogszabály követések és a
statisztikai rendszerek tekintetében.
Eddig is több gesztorintézményi találkozót, illetve konferenciát (ETR) bonyolítottak le a
gesztorintézmények együttmőködve a fejlesztıkkel.
A Neptunt használó felsıoktatási intézmények jelenlegi listája
• Berzsenyi Dániel Fıiskola
• Budapesti Gazdasági Fıiskola
• Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
• Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
• Budapesti Mőszaki Fıiskola
• Debreceni Egyetem
• Dunaújvárosi Fıiskola
• Eötvös József Fıiskola
• Eszterházy Károly Fıiskola
• Kaposvári Egyetem
• Magyar Mővészeti Egyetemek / Magyar Táncmővészeti Fıiskola
• Magyar Mővészeti Egyetemek / Magyar Iparmővészeti Egyetem
• Magyar Mővészeti Egyetemek / Magyar Képzımővészeti Egyetem
• Magyar Mővészeti Egyetemek / Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
• Magyar Mővészeti Egyetemek / Színház- és Filmmővészeti Egyetem
• Miskolci Egyetem
• Nyíregyházi Fıiskola
• Nyugat-Magyarországi Egyetem
• Semmelweiss Egyetem
• Széchenyi István Fıiskola
• Szent István Egyetem
• Szolnoki Fıiskola
• Tessedik Sámuel Fıiskola
• Veszprémi Egyetem
• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
• Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Zsámbék
• Károli Gáspár Református Egyetem
• Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem
• Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fıiskola
• Vitéz János Római Katolikus Tanítóképzı Fıiskola
• Budapesti Kommunikációs Fıiskola
• Gábor Dénes Fıiskola
• Kodolányi János Fıiskola
•
Wesley János Lelkészképzı Fıiskola
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5.1.1.2 ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer)
ETR alkalmazások a Neptunhoz hasonlóan lefedik az oktatásszervezési és
adminisztrációs területeket, a teremnyilvántartáson át a költségtérítések adóigazolásának
kiállításáig.
Az ETR fejlesztıje a Dexter Kft., amely jelenleg 12 felsıoktatási intézményi
referenciával rendelkezik.
Mostanában fejezıdött be az ETR újabb verziójának a fejlesztése, melynek intézményi
tesztelése jelenleg folyik. A tervezett átállás intézményrıl intézményre változik, legtöbb
helyen 2005 szeptemberére várható.
Az ETR az intézmények számára licenc díj nélkül, azonban support díj fejében áll
rendelkezésre.
Az ETR rendszer négy fı modulja:
• Hallgatók
− Hallgatókról nyilvántartott adatok adminisztrációs és statisztikai célból
(80-100e hallgató).
− Interaktív felület vizsgajelentkezésre, évközi teljesítések követésére.
• Oktatók
− Oktatók nyilvántartása az intézményi struktúrának megfelelıen.
− Oktatók által tartott kurzusok nyilvántartása adminisztrációs és
statisztikai célból.
• Pénzügy
− Hallgatói pénzügyekkel kapcsolatos tevékenységek lefedése.
− Könyvelési adatok biztosítása a gazdálkodási rendszer felé.
− Hallgatói tanulmányi ösztöndíjak kiszámításának támogatása.
• Adminisztráció
− Adatok feltöltése az adatbázisba.
− Kapcsolat a felvételi rendszerrel.
A Szegedi Tudomány Egyetem az ETR gesztor intézménye, így ık kapják meg
tesztelésre az ETR legfrissebb verzióit, fejlesztési eredményeit.
Az intézmény az ETR minden modulját használja, az aktuális tanévvel kezdıdıen az
összes hallgató adatainak lefedésével.
A Pécsi Tudomány Egyetemen az ETR rendszer hallgatói lefedettsége szintén 100%. A
vizsgajelentkezés a Bölcsész Kar kivételével az ETR rendszeren keresztül történik, de ez
az ETR3 bevezetésével már minden karra ki fog terjedni.
Oktatói részrıl az ETR-ben csupán az aktuálisan az adott intézményben oktató
alkalmazottak vannak benne, (azaz például ideiglenesen másik intézményben oktató
dolgozók nincsenek), a probléma megoldása folyamatban van.
Az integráció az Orvosi Kar-beli adatokkal most folyik, a személyzeti nyilvántartás
éppen ezért még nem teljes.
Az Egyetemen a hallgatói befizetéseket kezelı modul fejlesztése most folyik.
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ETR3 tesztelése 2005. április 15-én indul, az áttérés az ETR3-ra intézményen belül 2005
október-novemberére várható.
• ETR-nek külön oktatói adatbázisa van, ezt szinkronizálni fogják a 2005
folyamán bevezetettSAP (gazdálkodáést támogató) rendszer
nyilvántartásával.
• ETR-ben szabályozásra kerültek a kötelezıen nyilvántartandó adatok
(korábban Karonként változtak), mely adatok 2004/05 tanév tavaszi félévében
lesznek aktualizálva.
Az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen 2004 szeptembere óta már a Bölcsész
hallgatókra is kiterjed az ETR. A PhD hallgatók és a kutatás-fejlesztési pályázatok
nyilvántartására most fejlesztenek programot.
Megjegyzendı, hogy jelen verziójában sem a Neptun sem pedig az ETR nem támogatja a
kutatás-fejlesztési projektek adminisztrációját.
Az Egységes Tanulmányi Rendszert használó intézmények jelenlegi listája
• Általános Vállalkozási Fıiskola (AVF)
• Budapesti Gazdaságtudományi Fıiskola (BGF)
• Gábor Dénes Fıiskola (GDF)
• Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
• Kaposvári Egyetem (KE)
• Kecskeméti Fıiskola (KEFO)
• Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája (MÜTF)
• Pécsi Tudományegyetem (PTE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Zsigmond Király Fıiskola (ZSKF)

5.1.2

Gazdálkodási rendszerek

A piacon megtalálható, a felsıoktatási intézményekben használt különbözı gazdálkodási
rendszerek adattartalmának pontos felmérése igen nehéz feladat.
A költségtervezés/ellenırzés lebontása egészen a témaszámok szintjéig mehet, amely
témaszámokhoz már a konkrét pénzmőveletek és az azzal járó esetleges
számlainformációk tartoznak. Ezen analitikus adatok összegzése különbözı szinteken
végezhetı, például Kari vagy Intézményi szinten. A nem pénzügyi mővelethez kötött
gazdasági adatok esetén azonban a Kari vagy Intézményi felbontás már nem egyértelmő,
kézi besorolást igényel.

5.1.2.1 TÜSZ (Teljes körő Ügyvitelt Szolgáltató és Információs
Rendszer)
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A TÜSZ rendszer a felsıoktatási intézménynek pénzügyi, nyilvántartási munkái és
számviteli tevékenységeinek a nyilvántartására szolgál, jelenlegi verziója DOS alapú
szoftver.
A programot az intézmények a fejlesztı cégtıl (HC Delta Kft.) bérlik, a kapott support
támogatással rendkívül elégedettek. Kinevezett gesztor intézmény nincsen, az új
fejlesztéseket általában a Corvinus Egyetem próbálja ki elıször.
A HC Delta Kft. jelenleg 12 felsıoktatási intézményi referenciával rendelkezik.
TÜSZ modulok:
• keretgazdálkodás,
• fıkönyv,
• pénzügy,
• szerzıdés-nyilvántartás,
• tárgyi eszközök,
• készletek.
Az adattárolás az átfedéses kód-struktúrák megvalósításával történik, amely kódstruktúrában meghatározó elem a témaszám. Ezen témaszám halmaz köré csoportosul a
gazdasági nyilvántartás.
A TÜSZ a legtöbb intézményben szoros kapcsolatban áll a Nexon Kft. által kifejlesztett
BERENC bérrendszerrel. Ebben a BERENC rendszerben folyik a bérgazdálkodás, az
összevont havi bér adatokat a TÜSZ-ben is tárolják. A BERENC program segítségével a
kötelezı bérjelentések automatikusan generálhatóak.
A meglátogatott Budapesti Gazdasági Fıiskola a TÜSZ rendszerrel rendkívül elégedett.
A rendszer 2001-ben került bevezetésre a BGF összes karán és vidéki intézményeiben, az
online kapcsolatot bérelt vonalon keresztül valósították meg.
A BGF külön csekknyilvántartó rendszert üzemeltet, valamint a BERENC programjuk a
Nexon Kft. által elkészített STÁTUSZ modullal kiegészülve üzemel. A STÁTUSZ modul
a bérkeret gazdálkodást követi, illetve a témában negyedéves jelentéseket készít.
A TÜSZ rendszer alkalmazása fıként a gazdálkodást végzı intézményekben jelent
gondot, mint például Orvosi, Agrártudományi Karral rendelkezı egyetemek.

5.1.2.2 EGR (Egységes Gazdálkodási Rendszer)
Az EGR rendszer két felsıoktatási referencia intézménnyel rendelkezik, a BME 2000ben, a Veszprémi Egyetem 2002-ben vezette be mint intézményi gazdálkodási rendszert.
Az EGR a támogatja a gazdálkodással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat és
információs igények kielégítését.
Az EGR alkalmazás alrendszerei egy adatbázist használnak, tehát az adatok feldolgozása
a különbözı alrendszerekben szinkronizáltan mőködik.
Az EGR különbözı alrendszerei:
• központi alrendszer,
• keret, elıirányzat és kötelezettségvállalás,
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•
•
•
•
•
•

pénzügyi alrendszer,
személyi juttatások alrendszer,
készlet alrendszer,
befektetett eszközök alrendszer,
fıkönyvi alrendszer,
vezetıi alrendszer.

A BME keretein belül folyó saját EGR fejlesztéseknek köszönhetıen a Budapesti
Mőszaki és Gazdaságtudományi valamint a Veszprémi Egyetemen megtalálható EGR
rendszer nem azonos.

5.1.2.3 SAP
Az SAP megoldás felsıoktatási intézmények-béli alapvetı jellemzıje a pénzforgalmi és
az üzemgazdálkodási szemlélet párhuzamos kezelése.
Az adatok egyszeri rögzítése után elsı körben az üzemgazdasági szemléletnek megfelelı
adatfeldolgozás történik meg, azaz azok „hagyományos módon” feldolgozásra kerülnek
az SAP különbözı egyéb modulja segítségével. Második körben a pénzforgalmi
szemlélet szerinti könyvelés valósul meg.
A felsıoktatásban jelenleg folyó SAP bevezetések:
• Debreceni Egyetem,
• Szeged (csak az Orvosi Karon indul 2005. áprilisában),
• Kalocsa: kis intézményre is készül/létezik verzió, kisebb SAP, kedvezıbb ár
várható,
• Pécs (várhatóan 2005. júliusi indulással).
Felsıoktatási intézmények közül jelen pillanatban az SAP az Eötvös Lóránt
tudományegyetemen mőködik éles üzemben.
A rendszer moduláris felépítésébıl következıen az egyes bevezetések lépcsızetesen is
történhetnek.
Az SAP rendszer képes a kapcsolódásra a különbözı tanügyi rendszerekkel, illetve
például a Nexon Kft. által fejlesztett BERENC bérrendszerrel is.
Az SAP rendszerben a központi elemet a fıkönyv jelenti, a többi almodul ehhez
kapcsolódik.
Az SAP által elıállított fıkönyv az éppen aktuális kormányrendeletben meghatározott
szintig minden intézménynél egységes. Ezen szintnél mélyebb bontások intézményenként
egyediek lehetnek, különbözı ajánlások azonban léteznek rá.
Az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen a következı SAP modulok kerültek
bevezetésre:
• eszközgazdálkodási modul,
• pénzügyi modul,
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• számlázás,
• fıkönyvi alrendszer,
• költségvetés menedzsment modul.
Az SAP támogatja a szállító/vevı illetve a kötelezettségvállalások kormányrendelet
szerinti bontását.
Az adatok rendbetétele/karbantartása negyedévente megtörténik.
Az ELTE-n az SAP üzletág modulja nincsen bevezetve, használatát azonban a jelenleg
kért jelentések indokolttá tennék. A bevezetés ellen szóló érv azonban a kért
adatok/jelentések gyakori változása.
A Pécsi Tudomány Egyetemen az SAP rendszer bevezetése folyamatban van (bevezetı:
ISH Kft.), indulás 2005 júliusára várható.
Az Egyetemen 1995 óta TÜSZ mőködik, amellyel alapvetıen elégedettek, azonban az
integráció óta (többek között az Orvosi Kar csatlakozásával) már nem elégíti ki az
igényeket.
• Az Orvosi Kar gazdasági vezetéséhez kiemelten üzemi szemléletre van szükség
(profitcentrum), melyet a TÜSZ nem támogat (az üzemgazdálkodás a költségvetés
kb. 40%-át teszi ki).
• Egészségügyben háttérrendszerek futnak, melyek az SAP bevezetésével az
egyetemi rendszerbe integrálhatóak.
Elsı lépésként az SAP fejlesztési igényeket kellett az intézménynek megfogalmaznia,
melyek szinte mind a módosított pénzforgalmi szemléletbıl jöttek (kincstári kapcsolat,
intézményi ÁFA kezelés, stb.) Módosítási igények kisebb része (kb. 15 %) PTE
specifikus igény.
SAP bevezetés során további folyamatszervezési feladatokat kellett ellátniuk, mely
pozitív hatással volt az Egyetem mőködésére.
Az SAP az ETR rendszerrel együttmőködik, annak kiváltása fel sem merült. Az ETR-nek
megmarad a hallgatói pénzügyi része is, az tartalmazza az analitikus adatokat. Az egyes
egységek hallgatói létszáma mint statisztikai adat szerepel az SAP-ban.
A FELIR által kért adatok az SAP-ban lesznek tárolva, az SAP kapcsolódik továbbá:
• a gyógyszertári rendszerhez,
• KVIC (Kórházi Vezetıi Információs Controlling) rendszerhez,
• élelmezés nyilvántartáshoz.
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6 Adattár felhasználás
6.1 Felhasználás területei
A kialakítandó adattárnak két nagy célcsoport igényeit kell kielégítenie: egyrészt az
Oktatási Minisztérium követelményeit, másrészt a felsıoktatási intézmények elvárásait.
Elsı lépésben az adattárnak a minisztériumi igények kielégítésére kell koncentrálnia. A
Minisztériumban várhatóan az alábbi részlegek fogják használni az adattárházat:
• Felsıoktatási Fıosztály,
• Miniszteri Kabinet,
• Közgazdaságtudományi Fıosztály,
• Ellenırzési Fıosztály,
• Felsıoktatási Helyettes Államtitkárság,
• EU Koordinációs és Tervezési Fıosztály,
• Költségvetési Fıosztály,
• Fejlesztési Fıosztály,
• Informatikai Fıosztály.
Az adattárnak az alábbi Oktatási Minisztériumi területeket, tevékenységeket kell
támogatnia:
• hosszú távú stratégia kialakítása,
• felsıvezetıi döntéshozatal, vezetıi mutatószámrendszer (BSC),
• finanszírozás tervezése,
• rövid távú finanszírozási döntések meghozatala,
• kritikus beavatkozási pontok jelzése (mutatószámokhoz rendelt határérték
megadásával),
• ellenırzések elvégzése,
• törvényességi keret biztosítása,
• törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatás,
• EU statisztikák elkészítése,
• OECD statisztikák elkészítése,
• A 23004-ben definiált gazdálkodási mutatószámok biztosítása,
• terv és tényszámok elemzése,
• az intézményi költségvetési beszámoló értékelése,
• külsı intézmények és szakértıi elemzések biztosítása,
• ad-hoc intézményi adatszolgáltatás fogadása, elemzése,
• ranking, felsıoktatási intézmények többszempontú minısítése és sorbarendezése
• minıségi elemzések,
• kapacitás akkreditációs mutatók.
Hosszú távon az adattárnak a felsıoktatási intézmények egyes igényeit is ki kell
elégítenie. Ezek az igények a saját szervezetükkel kapcsolatos információk
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megtekintését, az elkészült elemzések megtekintését, esetleg az alapadatok belsı
elemzésre való felhasználását (saját, intézményi vezetıi információs rendszerek
feltöltését) jelentené. A hosszú távú koncepció megvalósulása nagymértékő
költségmegtakarítást jelentene a szektor számára.

6.2 Mutatószámok
Az adattár egyik legfontosabb felhasználási területe a vezetıi mutatószámok
szolgáltatása. A mutatószámok segítségével a felsıvezetés gyors áttekintést nyerhet a
felsıoktatási ágazat aktuális helyzetérıl. Ugyanakkor a mutatószámok értelmezése
minden esetben valamely cél ismeretében lehetséges.
Megjelenítı szoftvereszközök
A mutatószámokat megjelenítı szoftvereszköz 2 nagy funkciócsoporttal rendelkezik. Az
egyik a mutatószámok megtekintése, használata, a másik pedig a felhasználói felületek
megtervezése és kialakítása.
Mutatószámok megtekintése
A mutatószámok kiindulásként a teljes felsıoktatás egy-egy fontosabb területének
egészérıl adnak átfogó képet.
A mutatószámok a 4 definiált nézıpont (perspektíva) valamelyikébe vannak sorolva.
A mutatószámok stratégiai célokhoz lettek hozzárendelve.
Mutatók alábontása, trendek
A felsıoktatási összefoglaló mutatók tovább bonthatók. A mutatók a második szinten
lehetıséget nyújtanak az adott mutatók szerint az intézményeket összehasonlítására,
illetve a mutatók idıbeni alakulásának nyomonkövetésére.
Mutatószámok megtervezése, kialakítása
A mutatószámok megtervezése, kialakítása és az adatok hozzárendelése a mutatókhoz, a
határértékek megadása külön szoftvereszközök segítségével történik. A mutatószámok
módosításához nincs szükség fejlesztıi szintő informatikai tudásra, ismerni kell
ugyanakkor az adattárház tartalmát, a mutatószám szoftvereszköz használatát és a
felsıoktatási területet.
Mutatószámok leírása, metaadatok
A mutatószámokhoz minden esetben tartoznak metaadatok. A metaadatok írják le a
tényleges adattartalmat. A következı információkat kell tudni kezelni a
mutatószámokhoz. Az információk bármikor lekérdezhetıek kell, hogy legyenek a
felhasználói oldalról, azaz megnézhetı legyen az adattartalom.
• Mutató megbízhatóság (piros, barna, kék) – a mutató fontossága és
elıállításának pontossága, az alapadatok minısége. A piros mutatóban teljes
mértékben meg lehet bízni, a kék mutató inkább tájékoztató jellegő.
• Mutató definíció – mit tartalmaz az adott mutató, mi lett kiszőrve, hogyan állt
elı, milyen képzési algoritmussal.
• Mutató értelmezés – mit jelent a mutató, felsıoktatás szakmai szempontból
hogyan kell értelmezni, mi a jó, ha magas vagy alacsony az érték.
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Vonatkozási idı – mutató mely idıszakra vonatkozik, vagy melyik állapotot
tükrözi.
Mutató változásának értelmezése – a mutató változásának magyarázata,
hogyan kell értelmezni, mi a jó (növekedés vagy csökkenés).
Mutató célérték, határérték értelmezése, magyarázata – mutató határértékei,
célérték értelmezés: pl. egy adott cél akkor teljesül, ha mutató elérte az x
értéket, vagy ha a mutató egy adott értéke alá süllyed, akkor gyors
beavatkozás szükséges.

A mutatók metaadatait folyamatosan karban kell tartani, ahogy a célok változnak
változhatnak a mutatók is és a mutatókhoz tartozó metaadatok, esetleg határértékek.
Ezekkel a változtatásokkal kapcsolatos a feladatokra megfelelı szakember szükséges, aki
hasonló ismeretekkel rendelkezik, mint a mutatószámrendszer tervezıje, megvalósítója.
Mutatószámok módosíthatósága, új mutatók megadása
Meglevı mutatók módosítása vagy új mutatók létrehozása egyszerő módon történhet, ha
az adattár tartalmazza az adott mutatóhoz szükséges adatokat. Pl. egy új stratégiai cél
megfogalmazása esetén szükség lehet néhány új mutató definiálására, régi mutatók
bevonására az adott stratégiai cél teljesülését követı mutatószámok körébe. Ehhez
definiálni kell az új célt, meg kell adni az új mutatókat, le kell írni a mutatók egymáshoz
való viszonyát (stratégiai térkép), a mutatók elıállítási algoritmusát pontosan kell
definiálni, az adattárból a megfelelı adatokat illeszteni kell, majd a mutatószám felületen
el kell helyezni az adott struktúrában az új mutatókat. Meg kell adni a metaadatokat is.
Az új mutatószámok megadásának folyamatára szabályozást kell definiálni (ki adhat meg
igényt, milyen gyakran lehet módosítani, a módosításról milyen értesítést kapnak a
felsıvezetık, ki végzi el a módosítást és az ellenırzést, stb.).
Kritikus értékekre való figyelmeztetés, beavatkozás szükségességének jelzése
A mutatószámokkal kapcsolatban a tervezett rendszer egy fontos feladata, hogy figyelje a
mutatók alakulását, és ha valamely mutató elért egy kritikus értéket, akkor jelezzen. A
mutatók a felsı szinten magasan aggregált mutatók, így ha az összetevıjük közül
egyikben történt kritikus változás, azt a felsı szinten nem lehet látni. Ha pl. az egyik
felsıoktatási intézmény eladósodása elért egy kritikus értéket, attól még az összes
intézmény nem biztos, hogy eladósodott. Az adott mutatóhoz akkor is tartozhat jelzés, ha
a probléma a részletesebb adatoknál jelentkezett.
Mélyreásás, részletesebb információk
A mutatószámrendszer minden mutatóra 3 szintet tartalmaz általánosan.
• Felsıoktatás egészére vonatkozó, aktuális állapotot vagy egy adott idıszakot
jellemzı összefoglaló mutató.
• Felsıoktatás egészére vonatkozóan az adott mutató idıbeni változása, trendje.
• Az adott mutató intézményenkénti változása.
Az általános 3 szinten túlmenıen lehet szükség mélyebbi szintre történı leásásra. Ez
kétféleképp kezelendı, a mutató és az igény jellegétıl függıen.
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A mélyreásás az adott mutató egy részletesebb bontásához vezet a mutatószám
rendszer szoftvereszközeivel megvalósítva. Pl. egy tudományágankénti
bontáshoz az oktató leterheltséget vizsgálva.
A mélyreásás más eszközökkel megvalósított riporthoz vagy OLAP
elemzéshez vezet, ahhoz az adott mutató részletesen megtekinthetı vagy
elemezhetı.

Felhasználói hozzáférések szabályozása
A mutatószámrendszer teljes egészében hozzáférhetı megtekintésre a minisztérium
vezetése számára. A mutatószámok azokat a stratégiai célokat mérik, amelyek akár
törvényekben is megjelennek, valamint magas szinten aggregáltak, ezért nem szorulnak
különösebb adatvédelemre.
A mutatószámok módosítása ugyanakkor csak az adminisztrációra és karbantartásra
kijelölt szakértık által történhet.

6.3 Jelentések
A felhasználás másik nagy köre a jelentések, kimutatások, elemzések, egyedi
lekérdezések készítése és használata. Ennek megfelelıen a jelentısége is kettıs a
jelentéskészítésnek.
• Egyrészt biztosítja a rendszeres riportokat, adatszolgáltatásokat a minisztérium
szakértıi számára.
• Másrészt lehetıséget nyújt egy-egy ad-hoc módon jelentkezı kérdés
megválaszolására.

6.3.1 Ad-hoc lekérdezés és jelentéskészítés
Felhasználható adatforrások
Az adatforrásoknak két csoportja használható jelentéskészítésre, elemzésre. Az egyik az
alapadatok, a másik az aggregált adatok köre. A kettı a következı 2 alapvetı
különbséggel rendelkezik.
• Az alapadatok részletes adatokat tartalmaznak, tipikusan csillagsémájú
adatstruktúrában tárolva a mutatókat és dimenziókat, az aggregált adatok
pedig denormalizáltak és nem a részletes szintő, hanem már bizonyos
mértékben aggregált adatokat tartalmaznak.
• Az alapadatok szerkezete kötött és nem változik, felhasználói oldalról nincs
lehetıség újabb adattábla felvételére, az aggregált adatok köre ezzel szemben
bıvíthetı felhasználói oldalról is, ha egy-egy jelentés vagy elemzés
elkészítése ezt szükségessé teszi.
Metaadatok az adatokról, jelentésekrıl.
Az adatokról és a jelentésekrıl a felhasználók számára lekérhetı információk állnak
rendelkezésre.
Az alapadatokról a következı metaadatok kerülnek tárolásra:
• forrás rendszer megjelölése;
• adat leírás – az adat hivatalos megnevezése;
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adat tartalmának definíciója – mit tartalmaz az adat;
mutató vagy dimenzió – megadja, hogy numerikus adatról van szó, vagy az
értéket jellemzı paraméterrıl;
• kumulatív érték, idıszakra vonatkozó vagy pillanatnyi állapotot leíró –
numerikus érték mely idıszakra vonatkozik, hogyan kell értelmezni az
idıtengelyen;
• adatminıségi, megbízhatósági jelzıszám – jelzi, hogy mennyire minıségi,
pontos, megbízható az adat.
Ezen metaadatok felvétele tervezési illetve adminisztrációs feladat, az adattár
megtervezésekor kell bizonyos metaadatokat megadni (pl. adatdefiníció, adatleírás),
bizonyos adatok pedig az adatbetöltéskor állnak elı (adatminıségi). Ezek a metaadatok
felhasználói szintrıl nem módosíthatóak. Adminisztrátoroknak van lehetıségük az
adatminıségi jelzıszám megadására egyedileg is.
Az aggregált adatokról a következı metaadatok kerülnek tárolásra:
• adat (mutató) definíció – mit tartalmaz az adat;
• alapadatokból történı elıállítás algoritmusa – hogyan származtatta az adatot
az elıállítója az alapadatokból (szőrések, számítások, összevonások);
• adat (mutató) értelmezés – mit jelent az adat, hogyan kell értelmezni;
• kumulatív érték, idıszakra vonatkozó vagy pillanatnyi állapotot leíró numerikus érték mely idıszakra vonatkozik, hogyan kell értelmezni az
idıtengelyen;
• létrehozója, tulajdonosa.
Az elkészült jelentésekrıl a minimálisan következı metaadatok kerülnek tárolásra,
amennyiben azok publikálásra kerülnek:
• készítıje, tulajdonosa,
• készítés idıpontja,
• a jelentés célja,
• a jelentés tartalma,
• a jelentés megbízhatósága és felhasználhatósága.
A jelentés publikálásakor a jelentés készítıjének a fenti metaadatokat kötelezıen meg
kell adni, ez teszi lehetıvé a jelentés mások általi használhatóságát, értelmezhetıségét.
Jelentéskészítés funkciói
A jelentések elkészítéséhez e következı alapvetı funkciók, lehetıségek állnak a
felhasználók rendelkezésére:
• jelentéshez használt adatok elıkészítése, módosítása, transzformációja, új adat
elıállítása;
• jelentés sorainak, oszlopainak megadása;
• mélyreásható jelentésekhez a dimenziók megadása;
• új számított mezı megadása;
• szőrések mutatókra és dimenzióra;
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csoportosítások mutatókra (pl. születési évbıl lehessen korcsoport dimenziót
készíteni; megyei bontásból lehessen régió dimenziót definiálni);
sorbarendezések, toplisták;
formázások.

Jelentések megjelenési formája
A jelentéseket táblázatos és grafikon formájában is elı kell tudni állítani. A rendszerben
lehet definiálni
• egyszerő felsorolásokat, listákat,
• kereszttáblázatokat,
• többszintő, hierarchikusan felépülı sor illetve oszlopokat,
• statisztikai összesítı mőveletek.
A grafikonok lehetnek
• sor vagy oszlopdiagramok,
• kördiagramok,
• XY vonaldiagramok,
• bubble diagramok.
Elkészült lekérdezések, jelentések mentése
A felhasználók az elkészült kimutatást, jelentést le tudják menteni. A mentésnek a
következı módjai biztosítottak:
• A végeredmény kiírása más formában (pl. képként, vagy excelbe).
• Az elkészült jelentés mentése a szoftvereszközön belül késıbbi saját
használatra. Ilyenkor a jelentés mindig a friss adatokat mutatja, tehát ha egy
újabb negyedév betöltésre került az adattárba, akkor a jelentés az új adatokat
is megjelenítni.
• A jelentés mentése publikálásra. Ilyenkor a szükséges metaadatokat is meg
kell adni, valamint a jelentés helyét is definiálni kell.
Jelentések publikálása
A jelentések publikálásának célja, hogy egy olyan riporttár alakuljon ki, ahol a
végfelhasználók számára hasznos információk jól strukturálva győlnek össze. Ezen
végfelhasználói riportok elkészítése az ad-hoc lekérdezı eszközökkel történik. A riportok
megjelenítésének kereteszköze egy web-es portál.
A publikálás a következı feltételekkel történik:
• riportnak konkrét célja van, konkrét igény alapján készül;
• új riport, azaz valamilyen információs hiányt pótol;
• a riport megadásakor a metaadatok is kitöltésre kerülnek a riport készítıje
által;
• a riport a riporttár struktúra megfelelı helyére kerül be;
• a riporthoz megadásra kerül, hogy mely felhasználói csoport(ok) számára
lehet fontos a riport;
• megadásra kerül az esetleges hozzáférés korlátozása is.
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Adatszolgáltatás
Egy speciális esete a jelentés készítésnek az adatszolgáltatás. Amennyiben valamely
tevékenységhez rendszeresen szükség van adatokra, akkor azok hasonló módon
definiálhatóak a riportokhoz. Meg kell adni az adatforrást, a szőrési, leválogatási,
aggregálási, denormalizálási szabályokat, definiálva ezzel az adatkiírást. A tényleges
adatkitöltés történhet eseti indítással vagy ütemezetten.
Karbantartás szabályzása
Az aggregált adatok és az elkészült riportok száma ugrásszerően gyarapodhat, ha
mindenki használja az ad-hoc lekérdezési és jelentéskészítési lehetıségeket, és az
eredményeket elmentik. Az egyedi adatok és riportok elburjánzásának korlátozására
szabályzást kell kialakítani. A szabályzáshoz figyelembe lehet venni a felhasználói log
fájlokból származó információkat, azaz egy-egy elkészült riportot, ha x idın keresztül
senki nem használ, akkor az archiválásra kerül.
Szükséges egy moderátori szerepkör kialakítása, aki segíti a felhasználókat a rendszer
optimális használatában.
Felhasználói jogosultságok
A következı fıbb jogosultsági csoportokat kell meghatározni:
• egyedi riportok és lekérdezések készítése, mentése saját célra;
• aggregált adatok készítése és módosítása;
• publikus riportok készítés, és publikálása;
• adminisztrátori jogosultsággal a következı mőveletek is végezhetıek:
o új alapadat felvétele,
o aggregált adat törlése,
o saját riport törlése,
o publikus riport módosítása és törlése.

6.3.2 Elıre definiált publikus jelentések
Megjelenítı felület
Az elıre definiált jelentések megjelenítése web-es felületen keresztül történik az OM
intranetjén. A portal eszköz a „publish and subscribe” elvet követi, azaz a publikált
riportok kategorizálva kerülnek be a portálba és az egyes kategóriákra lehet feliratkozni.
Így a felhasználók csak azokat a riportokat látják és használják, amelyek számukra
relevánsak.
Jelentések csoportosítása, rendszerezése
A jelentések elıre kialakított rend szerint kerülnek csoportosításra. A rendszerezés fı
irányelve megegyezik a mutatószámoknál leírtakkal. Két fı csoportosítási elvet követ:
• Témakörök szerint
Pl. hallgatók, oktatók, gazdálkodás.
• Felhasználás cél vagy tevékenység szerint
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Pl. finanszírozás, ellenırzés, tudományos tevékenység támogatása,
tájékoztatás, jogszabályi elıkészítés.
Metaadatok az adatokról, jelentésekrıl
A felhasználók számára a jelentések csak akkor használhatóak, ha pontosan kinyerhetı,
hogy mi a jelentés tartalma és célja. Ehhez metaadat szinten le kell írni
• a jelentéseket,
• a jelentésekben szereplı adatokat.
Jelentések metaadatait a jelentés készítıje köteles megadni a jelentés publikálásakor:
• készítıje, tulajdonosa,
• készítés idıpontja,
• a jelentés célja,
• a jelentés tartalma,
• a jelentés megbízhatósága és felhasználhatósága.
A jelentés adatairól a következı metaadatok kérhetnek le a felhasználók által:
• adat (mutató) definíció – mit tartalmaz az adat;
• alapadatokból történı elıállítás algoritmusa – hogyan származtatta az adatot
az elıállítója az alapadatokból (szőrések, számítások, összevonások);
• adat (mutató) értelmezés – mit jelent az adat, hogyan kell értelmezni;
• kumulatív érték, idıszakra vonatkozó vagy pillanatnyi állapotot leíró numerikus érték mely idıszakra vonatkozik, hogyan kell értelmezni az
idıtengelyen;
• létrehozója, tulajdonosa.
Személyre szabott jelentéshalmaz
A felhasználók számára lehetıség van a portal technológiát alkalmazva személyes
jelentési rendszer kialakítására. Az adott felhasználó maga tudja összeválogatni azokat a
jelentéseket, amelyeket ı rendszeresen használ, illetve feliratkozhat olyan témakörökhöz,
ahol ha új jelentés készül, azt automatikusan megkapja.
Jelentések használata, felhasználói lehetıségek
A jelentések ugyan elıre rögzített struktúra szerint jelennek meg és alapvetıen statikusak,
de van lehetıség olyan riportok publikálására is, ahol bizonyos paraméterek dinamikusan
megváltoztathatóak. A felhasználók így – ugyan szők keretek között - lehetıséget kapnak
a jelentések tartalmának szőkítésére vagy egy adott dimenzió más értékeinek
lekérdezésére. Ha pl. egy intézményi összehasonlításban csak a nappali tagozat szerepel,
akkor kérheti a felhasználó a levelezı és esti tagozatra is ugyanazt az információ halmazt,
vagy szőkítheti az intézmények körét néhány kiválasztott intézményre, vagy kérhet egy
évvel korábbi adatot is.
Rendszer karbantartása
A portált rendszeresen karban kell tartani. Szükséges egy olyan moderátor kijelölése, aki
segíti a felhasználókat a tájékozódásban, a rendszer használatában, a felhasználói és
riportcsoportok kialakításában, új riportok felvételében, stb.
- 61 -

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció

Felhasználói jogosultságok
A portál felhasználása lényegében minden a rendszerhez jogosultsággal rendelkezı
számára lehetséges. Riportot törölni csak adminisztrátori jogosultsággal lehet.

6.4 Statisztika
Az adattár alap információs rendszer kialításának elsı fázisában nem célozzuk meg a
statisztika adattár alapokra helyezését, hosszú távon azonban mindenképpen cél, hogy a
törvényileg elıírt statisztika elkészítéséhez ne legyen szükség külön adatgyőjtésre, hanem
az közvetlenül az adattárból történhessen.
Ennek jelenleg a következı akadályai vannak:
• Az adatoknak egy szőkebb köre tud elıállni közvetlenül az intézményi
rendszerekbıl.
• Csak az államilag finanszírozott felsıoktatási intézmények kerülnek be az
adattárba.
• A statisztikák elıállításának kialakult hagyományai vannak, jelenleg is (jól)
mőködik. A statisztika adattár alapon való megvalósítása jelenleg jóval
nagyobb befektetést igényelne, mint amekkora haszonnal járna.
• Szervezeti rugalmatlanság és a törvényi elıírások nem teszik lehetıvé a
statisztikai feldolgozások gyökeres megváltoztatását.
Hosszabb távon mindenképp javasolt áttérni az adattár alapú statisztika elıállítására,
amely a következı elınyökkel jár:
• Az intézményeket nem terheli külön adatszolgáltatási kötelezettség.
• Lényegesen pontosabbá válhat az adatszolgáltatás, hiszen az adatok
közvetlenül az intézményi nyilvántartó rendszerekbıl származnak, auditált
folyamatokon keresztül kerülnek be az adattárba.
• Az adatok alapadat szinten állnak rendelkezésre, így nem csak az évek óta
hagyományosan győjtött bontásokban lehet az információkat megjeleníteni,
hanem rugalmasan lehet újakat definiálni.
• A statisztikák felhasználása és felhasználhatósága jelentısen növekszik.
• A statisztikák célorientált elemzéseket is lehetıvé tesznek.
A statisztikák megvalósítását illetve felhasználói lekérdezését az OLAP technológia
tudja a legjobban biztosítani. A szoftverkörnyezetnek az OLAP technológiát is
támogatnia kell.

6.5 Elemzések
A statisztikához hasonlóan a mélyebb szintő elemzések sem valósulnak meg az adattár
elsı fázisában. Az elemzések a következı nagyobb csoportokra oszthatóak:
• statisztikai alapelemzések, vizualizáció;
• elırejelzések, prognózisok készítése;
• ökonometriai modellezés;
• adatbányászati elemzések rejtett összefüggések feltárására;
• tervezés támogatása modellezéssel, mi-lenne-ha jellegő elemzések.
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A szoftverkörnyezetnek a fenti technológiákat támogatnia kell.
Az elemzések végzésére érdemes hosszútávon a Minisztériumon belül felállítani egy kis
szakembergárdát. Az ı feladatuk lehet a mélyebb elemzési igények összegyőjtése, a
szükséges szoftverek és statisztikai, adatbányászati módszerek ismerete, a felsıoktatási
ágazat szakmai kérdéseiben jártasság szerzése, a szükséges elemzések elvégzése és
publikálása.
Példák, ötletek mélyebb szintő elemzésekre, modellezésre.
• A felsıvezetıi mutatószámok közötti korrelációk feltárása (az egyes
mutatók mennyire függnek egymástól).
• Hallgatói felkészültség becslése, az intézményben megszerzett készségek és
képességek milyen mértékben segítik a frissen végzett diplomásokat a
munkához jutásban.
• Képzés minıségének elemzése, melyek azok a képzési elemek, amelyek
támogatásával a legerıteljesebben javul a képzés minısége.
• Költségvetési modellezés, mi-lenne-ha elemzések. Olyan modell felállítása,
amely nem csak a központi finanszírozási elemeket veszi figyelembe, hanem
az intézmények saját bevételeit is. Ennek a modellnek a segítségével lehet
prognosztizálni, hogy egyes finanszírozási változtatások milyen hatással
járnak többek között az intézmények mőködtethetıségére, a képzés
minıségére, a mobilitásra, a felsıoktatásbeli tudományos életre.
• Rangsorok felállítása. Olyan intézményi rangsorok készítése, amely nem 1
bemenı paraméter alapján áll össze, hanem sok paramétert vizsgál, és azokat
súlyozva rakja össze a rangsort. Az elemzés segíthet a független paraméterek
megtalálásában és a súlyozási algoritmus kidolgozásában.
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7 Adatfeldolgozási folyamatok
Az adatfeldolgozás összetett folyamat az OM adattár alapú mutatószám rendszer
esetében. Az adatfeldolgozás több lépésben történik meg. Ezek egy része már a
intézményeknél lezajlik, másik része pedig az OM-ben, az adattárba történı betöltéskor.
Az adatkinyerés, feldolgozás és betöltés folyamatát az angol extract, transform és load
szavak kezdıbetőit felhasználva ETL-nek hívjuk. Az adatkinyerés az intézményekben
zajlik, az intézmények felelıssége elıállítani a minıségi adatokat a tanulmányi és
gazdálkodási rendszerekbıl. Az adatfeldolgozás és az adattárba való betöltés pedig az
OM feladata.
A ETL tárgyalása a következı fıbb fejezetekben történik:
• Az adatok kinyerése a különbözı intézményi rendszerekbıl
• Az intézményi szintő adatfeldolgozás, hibajavítás
• Az ETL struktúrája az OM oldalon
• Az ETL folyamat lépései és feladatai
• Az adatminıség és hibakezelés kérdései
• Nem intézményi rendszerekbıl származó adatok bevitele és kezelése
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Az adatbetöltés felépítését, struktúráját szemlélteti a következı összefoglaló ábra.

7.1 Az adatok kinyerése a különbözı intézményi rendszerekbıl
Az adatkinyerés szempontjából megkülönböztetjük a tanulmányi és a gazdálkodási
rendszereket.
A tanulmányi rendszerek jól körülhatárolható adattartalommal rendelkeznek és
struktúrájukban, adatfelépítésükben is könnyen összevethetıek. A két tanulmányi
rendszer, az ETR és a Neptun az adattartalmat tekintve jó átfedéssel megegyezik illetve
párhuzamba állítható.
Ezzel szemben a gazdálkodási rendszerek kialakítása az adott intézmény egyedi igényei
szerint történtek, nincs egységesnek mondható gazdálkodási rendszer a felsıoktatási
intézményekben. Létezik egységes számlatükör, amelyet elvileg minden intézmény
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gazdálkodási rendszere elıállít a törvényi elıírásoknak megfelelıen. A K11 beszámoló
rendszert minden intézmény elıállítja a gazdálkodási rendszerek adatainak a
felhasználásával. Problémát a kari és intézeti szintő adatbontások jelentik, hiszen a
gazdálkodás általában nem az intézmény kari felépítését követi.
Továbbá figyelembe véve azt az elvet, hogy lépésrıl-lépésre haladjunk a hosszú távú
célként kitőzött információs rendszer kialakításában, célszerő a tanulmányi és a
gazdálkodási rendszerekhez kapcsolódó adatkinyerést is különbözıképpen kezelni. A
felsıoktatás ágazati döntéseihez leginkább szükséges adatokat a tanulmányi rendszerek
tartalmazzák. Ezekbıl a rendszerekbıl a lehetı legrészletesebb adatokat kell kinyerni.
Adatkinyerés a tanulmányi rendszerekbıl
Ajánlott a Neptun és ETR rendszerekhez elkészíteni egy olyan modult, amely az igényelt
adatkinyeréseket automatikusan képesek elkészíteni. Az adatkinyerı modul elkészítésére
többféle megközelítés képzelhetı el:
• Az adatkinyerı modul elkészítését az ETR és Neptun rendszerek fejlesztıi
végzik, az egyes intézmények pedig a modult illesztik a jelenleg mőködı
rendszereikhez.
• Az adatkinyerı modul elkészítését a rendszerek gesztor intézményei vagy más, a
rendszert jól ismerı fejlesztık végzik, az illesztés továbbra is egyetemi feladat.
• Az adatkinyerı modul elkészítésének felelısségét az adattár projektre bízzuk, az ı
felelısségük az általuk optimálisnak vélt megoldást kidolgozni és az összes
intézménynél bevezetni.
• Az adatkinyerést a tanulmányi rendszerekbıl az OFI végzi, hiszen nekik törvényi
kötelezettségük a felvett hallgatók adatainak győjtése és kezelése. Ez esetben
azonban biztosítani kell, hogy minden szükséges adat rendelkezésre álljon az OFI
adatgyőjtésében, azaz az OFI rendszere fel legyen készülve az adattábla
szükséges összes részletes adat bekérésére.
A fenti megközelítések közül a megfelelı kiválasztása az OM feladata a lehetıségeket és
az egyéb gazdaságossági, szakmai és politikai szempontokat figyelembe véve. A
megvalósíthatóság szempontjából az elsı megközelítés a legideálisabb.
Az adatkinyerı modul elkészítése elıfeltétele az adattár alapú mutatószámrendszer
kialakításának.
Az adatkinyerés a tanulmányi rendszerek esetében azt jelenti, hogy a rendszerek
adatstruktúráját követı, de jelentısen szőkített adatok egy külön adatbázisba kerülnek
kiírásra minden egyes intézménynél. Azt hogy pontosan milyen adatok kell, hogy
kiíródjanak ez ETR-bıl és a Neptunból, az adattár alapú mutatószámrendszer tervezési
szakaszában kell definiálni. Az adatkinyerés adatbázis struktúráját alapvetıen a
tanulmányi rendszerek adatstruktúrája szabja meg. A fenti ábrán az ETR export
illetve a Neptun export adatbázisok szimbolizálják a tanulmányi rendszerekbıl
intézményi szinten kiírt adatokat.
A gazdálkodási rendszerekbıl való adatkinyerési folyamatok felépítése nagyjából
hasonló a következı különbségeket figyelembe véve:
• az adatkinyerés az intézményeknél már aggregált szintő adatok elıállítását
jelenti;
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•
•
•
•

bizonyos adatfeldolgozások (aggregálás, denormalizáció) megtörténnek a
gazdálkodái rendszerbıl való adatkinyerésnél;
szükséges lehet kézi beavatkozás a kari adatok beazonosításához és
egységesítéséhez, az intézmények felelıssége ezek biztosítása;
az elıállítandó adatbázis struktúráját az OM igények alapján kell
elkészíteni;
egységes formában kerül kitöltésre a számlatükör.

7.2 Az ETL struktúrája az OM oldalon
Következı lépésben a rendszerekbıl különbözıképp kinyert adatok áttöltésre kerülnek
az OM-be. Az adatok egy úgynevezett „stage” azaz átmeneti adattárba kerülnek. A stage
terület tehát győjti az ETR és Neptun export adatokat valamint az EGR, TÜSZ és SAP
adatokat.
A stage terület használatát az átláthatóság és a nyomonkövethetıség és az adatminsıség
biztosítása teszi szükségessé. Az stage terület adatai ugyanis nem érhetıek el a
felhasználóknak, innen kezdve történnek a különbözı adatfeldolgozások, ellenırzések és
adattisztítások. A stage adatok ırzik az eredetileg az intézményektıl begyőjtött adatokat.
Fontos szerepet játszik a stage a késıbbi adatproblémák felderítésében. Ugyanis az
adattár használatbavételét követı elsı idıszakban el kell végezni az adatellenırzést.
Ilyenkor történik meg az adatok hihetıségének vizsgálata, a hibás vagy gyanús értékek
kiszőrése és a hiba okának felderítése. Könnyebben nyomonkövethetı egy adat
elıállításának útja, ha nem csak a végsı formában feldolgozott adatot tároljuk, hanem a
feldolgozás elıtti állapotot is.
A stage terület kezeléséhez hozzá tartozik a különbözı adatexportok
megkülönböztetése mind intézményi, mind idı, mind pedig verzió tekintetében. A
stage területen a korábban betöltött adatok minimum 6 hónap idıtartamig elérhetıek,
utána kerülnek archiválásra. Minden egyes betöltött adatbázishoz minimálisan a
következı metaadat szintő leírások kerülnek:
• melyik intézményhez tartozik;
• mely idıpontban került be az adat a stage területre;
• mely idıszakra vonatkozik az adatbázis adattartalma;
• mely verziója az adott vonatkozási idıszaknak;
• végsı adatbetöltés ez alapján az adat alapján történt-e.
Elképzelhetı, hogy a késıbbi adatellenırzések szükségessé teszik, hogy az adatokat újra
bekérje az OM egy-egy intézménytıl, vagy bizonyos javításokat kérjenek az
intézményektıl. Ez esetben a teljes adatbázis ismételten kiírásra kerül a tanulmányi
rendszerekbıl a kérdéses intézményben és az OM stage területre újra áttöltıdik az
adatbázis, ilyenkor azonban a korábbi áttöltéstıl meg kell különböztetni az újat. Egy
vonatkozási idıszakra tehát különbözı verziójú adatáttöltések létezhetnek.
A következı fıbb lépés a „stage 1” adatok formai ellenırzése és egységesítése.
A formai ellenırzés és az egységesítés minimálisan a következıket kell, hogy
tartalmazza:
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•
•
•
•
•
•

minden szükséges tábla létezik;
minden szükséges adatmezı létezik;
az adatmezık a megfelelı adatformátumúak;
az egyes adatmezık kitöltöttek az elıírt minimális mértékben;
a kódmezık kitöltöttek és csak a lehetséges értékeket veszik fel;
különbözı rendszerekben használt különbözı kódkészletek illesztése
megtörténik;
• az adatok az aktuális vonatkozási idıszakra érvényes adatok;
• a különbözı adatformátumok egységesítése (pl. dátum mezık).
A formai ellenırzés során minden hibáról és hiányosságról lista készül. A lista alapján a
rendszer adminisztrátora eldönti, hogy kéri-e az intézményt a hiányosság vagy hiba
kijavítására, vagy a adatok további feldolgozása nem veszélyezteti az adatminıséget és az
adatteljességet.
Következı lépés az adatintegráció elvégzése. Az adatintegrálás során a kölünbözı
intézményekbıl származó adatok egymás mellé kerülnek. Ez a tanulmányi rendszerek és
a gazdálkodási rendszerek esetében is 2 lépésben zajlik: elıször az azonos típusú
rendszerekbıl származó adatok egységesítése, majd a tanulmány rendszerek esetében a 2
nagy adatbázis, a gazdálkodási rendszerek esetében a 3 nagy adatbázis egymás után írása
történik meg. Az adatintegráció tehát a jelenleg 32 állami felsıoktatási intézmény
tanulmányi adatainak az egymás után főzését jelenti. A rendszernek jeleznie kell, ha ez
nem történik meg hiba nélkül.
Az adatintegráció elvégzése után következhet az adatok tartalmi ellenırzése. A tartalmi
ellenırzés minimálisan a következıket kell, hogy tartalmazza:
• a fontosabb mutatók az elızı idıszak hasonló mutatóihoz képest csak a
megengedett mértékben módosultak. (pl. a hallgatók száma max. 10%-ban tér
el az elızı idıszakban mért hallgatói létszámtól);
• egyes értékek egy megadott sávban mozognak (pl. az egyes hallgatók
ösztöndíj értékei 0 és x ezer forint között mozognak;
• az egyes intézmények egymáshoz viszonyított mutatói nem mutatnak
nagyságrendi eltéréseket. (pl. 1 hallgatóra esı kredit nem tér el
nagyságrendileg egymástól intézményenként);
• teljesen egységesek a kódértékek;
• fogalmi illesztés megtörténik (pl. tanszék = intézet, kurzus = tanegység...).
A hibás adatokról listák készülnek. A listák adminisztrátori ellenırzése után eldönthetı,
hogy az adathibák egyedileg javíthatóak, azok javítását az egyes intézmények kell, hogy
elvégezzék, vagy az adatfeldolgozás továbbindulhat.
A „stage 2” átmeneti tárba már az egységesített, tisztított és integrált adatok kerülnek be
a tanulmányi rendszerekbıl. A „stage 2” adatstruktúrája a hallgatói és képzési adatokat
tekintve a tanulmányi rendszerekhez jobban köthetı, teljesen részletes és normalizált
adatokat tartalmaznak. A gazdálkodási adatokat tekintve a struktúrára lényegesen
közelebb áll az adattári struktúrához.
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Az adattárba való betöltés a következı lépés, amely jelentıs transzformációs lépéseket
tartalmaz. A transzformációk jelenthetik:
• az adatok denormalizációját, témakörökhöz való illesztését;
• képzett adatok vagy mutatók elıállítását;
• dimenzió struktúrák felépítését az adatok által vezérelten.

7.3 Az ETL folyamat lépései és feladatai
A következı ábra az adatbetöltés folyamatát szemlélteti. Az ábráról leolvasható, hogy
mely pontokon történik adatellenırzés, valamint kinyerhetı, hogy az intézményeknek
milyen esetekben kella javításokat elvégezniük.
Az adatszolgáltatást elıíró jogszabályi rendeletben meg kell határozni az
adatszolgáltatások idıpontjait, illetve adathibák esetén a módosítások határidıit.
A folyamatábra jól szemlélteti, hogy a folyamatok ellenırzésére illetve bizonyos
módosítások elvégzésére az OM-nek saját apparátussal kell rendelkeznie.
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7.4 Az adatminıség és hibakezelés kérdései
A rendszer megbízhatósága és használhatósága nagymértékben függ az adatok
minıségétıl. Az adatminıség biztosítása egy összetett folyamat során érhetı el, ahol a
kezdeti minıségi problémák lépésrıl-lépésre feltárhatók és javíthatók.
Az adatminıség biztosításának eszközei két nagyobb csoportba sorolhatóak:
• Rendszer által biztosított adatellenırzések és adatjavítási mechanizmusok
• A felhasználói tesztelések és használat során elıkerülı hibák kezelése
A rendszer által biztosított adatellenırzéseket és adatjavításokat az elızı fejezet írja le. A
pontos ellenırzési algoritmusokat a megvalósítási projekt során kell kidolgozni.
A következı táblázat a tipikus adathibákat foglalja össze:
Tipikus adatminıségi problémák

Megjegyzés, példa

Ugyanazt az adattár elemet több név is
illeti.

Pl. Mezınév: dátum, date, idıpont;
Tantárgy, kurzus.

Nem pontos vagy hiányzó adatdefiníció.

Az adott adatról nem lehet pontosan tudni,
hogy mit tartalmaz.

Ugyanarra az elemre több definíció is
létezik.
Az adat illetve mutató elıállítási szabályok
nem konzisztensek vagy hiányosak.
Hiányzó értékek.

Rosszul kitöltött értékek.

Több célú mezı.
Újra használt azonosító.
Nincs minden kódértékhez a kódtáblában
megfelelı megnevezés.
„Beszédes kulcsok” használata.
Adat inkonzisztenciák.

Hogyan áll elı az érték, vagy mutatószám
(ezt felhasználói oldalról kell pontosan
megadni).
Hiányzó érték vagy 0-val feltöltött mezık.
Gyakran adatbevitelnél, ha nem kötelezıen
kitöltendı, akkor üresen hagyják az
ügyintézık.
Nagyobb probléma, hogy rosszul adnak
meg 1-1 értéket, vagy kötelezıen
kitöltendı mezınél automatikusan mindig
az elsınek felkínált elemet választják az
ügyintézık.
Különbözı intézményekben ugyanazt a
mezıt más és más célra használják.
Egy azonosítót többször is kiosztanak egy
rendszeren belül.

Gyakran nehézkes vagy lehetetlen a
visszafejtése.
Pl. születési év és kor, iskolai végzettség,
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Adatduplikátumok.

Ugyanazon egyed többször szerepel kis
különbséggel.
Adatváltozások nincsenek átvezetve.

családi állapot nem egyezik (18 év alatti
házas), 110 évnél idısebb. Ezek
kiszőrhetıek elıre meghatározott
algoritmusokkal.
Egy rendszeren belül ugyanaz az adat
többször is elıfordul (mert pl. többször
vitték be).
Pl. ugyanazon hallgató, de két külön címen
(mert költözött), rosszul vitték be a nevét.
Nem rendszer,hanem munkaszervezési
hiba.

7.4.1 Felhasználói tesztelések és használat során elıjövı adathibák
kezelése
Fontos tudni, hogy a tesztelések és felhasználás során számos adathiba fel fog merülni a
kezdeti idıkben. Ezen hibák kijavítása hosszas folyamat, amit vezérelt módon, projekt
szemléletben kell végezni.
Figyelni kell, hogy a felhasználók tudatában legyenek annak, hogy mikor tart az adattár
építési folyamat a tesztelési fázisban és mikor érte el a minıséginek tekintett határt.
Ugyanis, ha az átadott adattár adatminısége nem megfelelı, akkor az adattár használata
drasztikusan csökkenhet és a minıségi adatok elıállása esetén sem bíznak többé azok
jóságában.
A hibák javítása tehát a következı felsorolásban megadott lépésekben, jól dokumentált
módon kell, hogy történjen.
• Felhasználói tesztelések, a rendszerbıl kijövı adatok és mutatók összevetése
meglevı (statisztikai és finanszírozáshoz illetve más adatgyőjtésbıl származó)
adatokkal.
• Az adathibák összegyőjtése és pontos leírása egy elıre definiált adathiba leíró
sablonon. A hibák fontosságát illetve nagyságrendjét is jelezni kell.
• A hibák sorba rendezése prioritásuk szerint, majd a hibák okának felderítése:
o hiba felhasználói ad-hoc lekérdezés rossz beállítása miatt (pl. bizonyos
szőrést nem vett figyelembe, értelmezésbeli különbségek);
o hiba a mutatószám elıállításának algoritmusában (az adattárház adat jó, de
rossz a származtatott, képzett adat elıállítási algoritmusa, vagy a
definíció);
o hiba az adattárház betöltésekor: a „stage 2” területrıl az adattárba való
betöltéskor hibás algoritmussal kerül át az adat a témaorientált adattárba;
o hiba az adatintegrációkor: az „stage 1” területrıl a „stage 2” be történı
adatintegrációs és feldolgozási lépések algoritmusában;
o hiba az adatjavításnál: eredetileg jó adat, hibajavításnál felülíródik rossz
adattal;
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o hiba az intézményi adatkinyerésnél: az adatkinyerés algoritmusai nem
megfelelıen lettek elkészítve;
o hiba a forrásadatokban:
 1-1 kiugróan eltérı érték (hibás adatbevitel, véletlen elírás);
 nagyságrendi eltérés aggregált szinten, de elemi szinten nincs
kiugró érték (adminisztrációban rossz értelmezés vagy hanyagság);
 hiányzó értékek: nem kötelezı az adatot megadni.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hibák legnagyobb része a forrásadatok hibáiból
származnak, egy másik jelentıs része származik a rossz felhasználói beállításokból vagy
a nem összehasonlítható adatok egymással való összevetésébıl és csak minimális
mértékben az algoritmusok rossz implementálásából vagy szoftverhibából.

7.5 Nem intézményi rendszerekbıl származó adatok bevitele
és kezelése
Tekintettel arra, hogy jelenleg az intézményektıl származó adatok csak egy része tölthetı
be az intézmények gazdasági és tanulmányi rendszereibıl, rövid és közép távon akár
alapadatokat is manuálisan kell az adattárba betölteni.
Az adatszolgáltatás 2 féle megközelítéssel történhet:
•

elıre rögzített formátumú és védett Excel táblába történı adatkiírás, majd az
Excel elektronikus formában történı betöltése az adattárba;

•

adatok közvetlen beírása egy web-es felületen keresztül.

Az Exceles megoldás nagyobb mennyiségő adat bevitelére szolgálhat, abban az esetben
hasznos, ha az adatok az intézményeknél elektronikus formában tárolódnak. A közvetlen
kézi adatbevitel néhány aggregált szám bevitelénél hasznos, ha az adat nem áll
rendelkezésre az igényelt formában elektronikusan.
Az adatszolgáltatáskor a felhasználónak meg kell adnia:
• az adatgyőjtés azonosítóját;
• az adatszolgáltató (intézmény) azonosítóját;
• a vonatkozási idıszakot;
• ha megengedett egy vonatkozási idıszakra több adatszolgáltatási idıpont,
akkor azt is.
Az intézmények az adott adatgyőjtés Excel tábláját és a kitöltési útmutatót megkapják, az
intézmények felelıssége az adatok határidıre történı elıállítása.
Szükséges lehet különbözı verziók kezelése, hiszen az OM oldali ellenırzés miatt lehet,
hogy az adatokat javítani, módosítani kell. Ilyenkor a korábbi Excel tábla egy újabb
verziója készül el.
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A hosszú távú cél az, hogy az Excel-es adatbevitel lehetıleg megszőnjön, azaz minden
intézményben egységesen rendelkezésre álljanak adminisztratív rendszerek, amelyek
tartalmazzák a szükséges adatokat. Az Excel-es adatgyőjtés átmeneti megoldás.
Az adattárház rendszernek nyitottnak kell lennie abból a szempontból is, hogy hosszú
távon képes legyen csatlakozni illetve bıvíthetı legyen a közoktatási, valamint a
felnıttképzési adattárház rendszerrel. Ez olyan stratégiai célkitőzések megvalósulását
hivatott támogatni, mint az élethossziglani tanulás koncepciója. Az adattárház
rendszernek hosszú távon automatikusan kell betölteni adatokat más minisztériumok
(például pénzügyminisztérium, gazdasági minisztérium) adattárházaiból, a minıségi
mutatószámok szükséges alapadatok (például GDP, népesség) könnyő kinyerése, és
országos szinten egységes kezelése érdekében.
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8 Adattárolás az adattárban
A rendszer kétféle adatot tárol illetve kezel. Egyrészt a tényleges adatokat, másrészt az
adatokat leíró metaadatokat.
Az adatok tárolása 4 adatszinten valósítható meg:
• a forrásrendszerekbıl kitöltött adatbázisok változatlan formába történı
betöltése a „stage 1” területre;
• a feldolgozott, javított adatok a „stage 2” területen;
• az adattár alapadatok;
• az adattár felhasználásra elıkészített adatok.
A metaadatok közt megkülönböztetünk:
• technikai metaadatokat;
• felhasználói metaadatokat.
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8.1

Stage adatok

A stage adatok leírása és a stage adatok elıállítási lépései megtalálhatók az
adatfeldolgozási folyamatokat tárgyaló 7. fejezetben. A stage adatok jelentısége, hogy az
adatfeldolgozási folyamatokat tudja támogatni, valamint lehetıséget biztosít az adatok
nyomonkövetésére és így az adathibák javítását elı tudja segíteni.
A stage adatok átmenetileg tárolják az intézményektıl áttöltött adatbázisokat (stage 1) és
az adatfeldolgozáson átesett adatbázisokat (stage 2). A stage adatok nincsenek betöltve az
adattárba, felhasználók számára egyáltalán nem elérhetıek.
A stage területen az adatok legalább 6 hónapig elérhetıek. Az adatoknak különbözı
verzióit kell kezelni, hiszen a hibás adatokat az intézményektıl többször is be kell tölteni.

8.2

Alapadatok

Az adattár alapadatok tartalmazzák a legtöbb és legrészletesebb információt.
Felhasználói szempontból az adatok hozzáférhetık az arra jogosult felhasználói
csoportok számára, ugyanakkor az adatok tényleges felhasználása riportkészítéshez és
elemzéshez igényli az adatok struktúrájának és tartalmának ismeretét. Továbbá az
alapadatok teljes részletezettségben tárolják az adatokat, egy-egy aggregált riport
elıállítása ezért viszonylag erıforrásigényes lehet. Az alapadatok közvetlen felhasználása
tehát csak indokolt esetekben javasolt.
Az alapadatokat témakörökhöz rendelten kezeljük. A témakörök nem követik az
intézményi rendszerek struktúráját, sokkal inkább a felhasználói igények szerint kerültek
kialakításra. Az OM adattár a következı témakörök köré szervezve tárolja az
alapadatokat:
• hallgatók,
• foglalkoztatottak,
• képzés,
• kutatás-fejlesztés,
• infrastruktúra és szolgáltatások,
• gazdálkodás,
• minıség.
A témakörök részletes, denormalizált idısoros adatokat tartalmaznak. Egy témakör
tipikusan több mutatóból és dimenzióból épül fel.
A következı táblázat a témakörök fıbb jellegzetességeit foglalja össze:
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Témakör

Alapadat
részletezettség
Hallgatók
(1 hallgató 1
rekord)

Hallgatói létszám, Ösztöndíjak,
Befizetések,
Szociális támogatások,
Tanulmányi eredmények,
TDK dolgozatok száma,
Felvett kreditek száma,
Elvégzett kreditek száma,
Külföldi ösztöndíjak száma
Küldöldi ösztöndíjak hossza
Életkor

Oktatók és
kutatók
(1 oktató 1
rekord)

Oktatók és kutatók száma,
Életkor
Kontaktórák száma
Kreditek száma
Csoportok száma
Kutatás/fejlesztésre fordított idı
Publikációk száma
Hallgatói értékelések eredménye
Bérek
Egyéb juttatások
Fizetett járulékok

Hallgatók

Foglalkoztatot
tak

Fontosabb dimenziók,
bontások

Fontosabb mutatók
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Képzés szintje
Intézmény
Kar
Tagozat
Képzési program
Finanszírozás formája
Képzési terület
Hallgató státusza
Hanyadik diploma
Nem
Lakhely
Szülık lakhelye
Végzett-e
Állampolgárság
Külföldi ösztöndíjak országa
Munkaidı
Foglalkoztatás típusa
Oktatói minısítése
Képzési terület
Intézmény
Kar
Intézet
Nem
Lakhely
Állampolgárság
Oktató státusza

Betöltés
javasolt
rendszeressége
Negyedév

Félév

Forrásadatok
és
elérhetıségük
Tanulmányi
rendszerek:
ETR, Neptun

Részben
Neptun
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Témakör

Alapadat
részletezettség

Fontosabb dimenziók,
bontások

Fontosabb mutatók

Egyéb
Nem oktató fogalkoztatottak száma,
foglalkoztatotta életkora
k (1
foglalkoztatott 1
rekord)

Képzés

Kutatásfejlesztés

Képzési
program (1
képzési
program az
adott képzési
idıszakban 1
rekord)

Képzési programok száma,
Hossza,
Hallgatói létszám,
Kurzusok száma,
Kurzusok kreditértéke,
Heti kontaktórák száma

Kutatás
fejlesztési
projekt (1
rekord 1
fejlesztési
projekt)

Projektek száma,
Projekt bevételek
Projektek hossza

Munkaidı
Foglalkoztatás típusa
Részleg
Beosztás
Intézmény
Kar
Nem
Lakhely
Állampolgárság
Dolgozó státusza
Képzési struktúra (képzési
programok felépítése)
Tagozat
Képzési terület
Vonatkozási idıszak
Intézmény
Kar
Más intézménnyel közösen
indított képzés-e
Intézmény
Kar
Kutatási projekt anyaországa
Projekt finanszírozója
Projekt kimenete
(felhasználása)
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javasolt
rendszeressége
Félév

Forrásadatok
és
elérhetıségük
Nincs

Félév

Tanulmányi
rendszerek,
ETR, Neptun

Félév

Nincs
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Témakör

Alapadat
részletezettség

Fontosabb dimenziók,
bontások

Fontosabb mutatók

Publikációk

Publikációk száma
Független hivatkozások száma

Helyiségek (1
rekord 1
helyiség)

Épületek száma
Épületek területe
Helyiségek száma
Helyiségek területe
Helyiségek légköbmétere
Kapacitása
Teljes terület
Szabad férıhelyek
Kollégisták száma
Teljes terület
Győjtemény nagysága
Könyvek száma
Folyóiratok száma
Digitális szolgáltatások nagysága
Beiratkozottak létszáma
Olvasótermi férıhelyek száma
Látogatások száma éves szinten
Kölcsönzések száma éves szinten
Kapacitás

Kollégiumok

Infrastruktúra Könyvtárak
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Megjelenés formája
Megjelenés országa
Intézmény
Kar
Intézmény
Kar
Helyiség típusa (felhasználás
szerint)
Bérbeadott-e

Betöltés
javasolt
rendszeressége
Félév

Forrásadatok
és
elérhetıségük
Nincs

Év

Nincs

Intézmény

Év

Nincs

Intézmény

Év

Nincs
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Témakör

Alapadat
részletezettség
Informatika és
mőszerek

Sport
létesítmények

Gazdálkodás

Igényelt
legrészletesebb
fıkönyvi bontás

Fontosabb dimenziók,
bontások

Fontosabb mutatók
Terminálok száma
Szerverkapacitás
Kihasználtság
Kapacitás
Létesítmények száma
Infrastruktúra területe
Kapacitás
Ft összeg

Intézmény
Kar
Eszköz típus
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javasolt
rendszeressége
Év

Intézmény
Kar

Év

Intézmény
Kar
Fıkönyvi struktúra

Negyedév

Forrásadatok
és
elérhetıségük

SAP, EGR,
TÜSZ
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A fenti adatokból lehet mutatókat képezni. Ha az alapadatok rendelkezésre állnak, akkor
abból a szoftvereszközök segítségével könnyen lehet származtatott adatokat képezni. A
következı táblázat felsorolja azokat a felhasználói igényeken alapuló származtatott
mutatókat, amelyeket javasolt elıállítani az alapadatokból. A lista természetesen
változhat az igények változásának megfelelıen.

Mutató
Tudományos fokozattal
rendelkezı oktatók aránya az
összes oktatón belül
Oktató/nem oktató arány
Kutatási munkából származó
bevétel egy FTE kutatóra vetítve

Számítási algoritmus
tudományos fokozattal
rendelkezı oktató / oktató

Témakör
Foglalkoztatott

oktató/nem oktató
kutatási munkából származó
bevétel / FTE kutatók száma

Foglalkoztatott
K+F

Átlagos oktatói fizetés
Egy fıre jutó átlagos személyi
jellegő kifizetés

oktatói bérek / oktatók száma
személyi jellegő kifizetés /
dolgozó

Foglalkoztatott
Foglalkoztatott

Egy oktatóra jutó mőködési
bevétel
Állami támogatás aránya az összes
bevételbıl

mőködési bevétel / oktatói
létszám
összes állami támogatás / összes
bevétel

Gazdálkodás

Állami támogatásból teljesített
kiadások aránya az összes
kiadásból
Egy FTE hallgatóra jutó
költségvetési forrásból származó
alapilletmény
Egy FTE hallgatóra jutó
felhasználása a bérjellegő
kifizetéseknek
1 államilag finanszírozott
hallgatóra jutó összes költségvetési
támogatás

összes állami támogatásból
teljesített kiadás / összes kiadás

Gazdálkodás

alapilletmény / FTE hallgatói
létszám

Hallgató

bér jellegő kifizetések / FTE
hallgatói létszám

Gazdálkodás

1 költségtérítéses hallgatóra jutó
mőködési (saját) bevétel

összes mőködési (saját) bevétel /
összes költségtérítéses hallgató

1 hallgatóra jutó kiadás

összes kiadás/ FTE hallgatói
Gazdálkodás
létszám
jegyzetvásárlási összeg / hallgató Hallgató

1 hallgatóra jutó átlagos
jegyzetvásárlási összeg
1 kontaktóra költsége
1 elıadás ktg-e
1 gyakorlat ktg-e

Gazdálkodás

összes államilag támogatásból
Gazdálkodás
teljesített kiadás/összes államilag
finanszírozott hallgató

kiadás/kontaktóra ???összes
elıadást terhelı ktg / elıadás
gyakorlatot terhelı ktg / elıadás
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Mutató
1 programra jutó átlagos ktg

Számítási algoritmus
program összes ktg-e/programok
száma

Témakör
Gazdálkodás

1 kreditre jutó átlagos mőködési
ktg

összes mőködési ktg/összes
kredit (félév)

Gazdálkodás

1 kreditre jutó átlagos üzemeltetési
ktg

összes üzemeltetési ktg/összes
kredit (félév)

Gazdálkodás

1 m2-re jutó üzemeltetési kiadás

összes üzemeltetési kiadás /
összes m2

Gazdálkodás

Egy m2-re jutó közüzemi kiadás

összes közüzemi kiadás / összes
m2

Gazdálkodás

Továbbtanulási arány

felsıoktatásban résztvevık
létszáma / középiskolát
befejezık létszáma

Hallgató

Jelentkezett / felvett hallgatók
aránya
FOI-ben tanulmányait végzı és
munkát vállaló hallgatók aránya

jelentkezett / felvett hallgatók

Hallgató

Egy oktatóra jutó hallgatói szám
Egy dolgozóra jutó hallgatói szám
Hallgató/nem oktató dolgozó
arány
Egy FTE oktatóra jutó FTE
hallgatói szám

hallgató/oktató ???összes
hallgató/dolgozó
hallgató/ nem oktató dolgozó

Foglalkoztatott
Foglalkoztatott
Foglalkoztatott

FTE Hallgató/ FTE oktató

Foglalkoztatott

Egy oktatóra jutó államilag
finanszírozott FTE hallgatók
létszáma
Egy oktató által hetente átlagosan
oktatott hallgatók száma

államilag finanszírozott FTE
hallgató / oktató

Foglalkoztatott

az átlagos kurzuslétszámból
származtatható:
összes kurzuson összes hallgató
száma / kurzusok száma / összes
oktató
államilag finanszírozott hallgatói
létszám / összes hallgató

Foglalkoztatott

költségtérítéses hallgatói létszám
/ összes hallgató

Hallgató

Sikeres-sikertelen vizsgát tett
hallgatók aránya

sikeres vizsgák/összes vizsga

Hallgató

1 kurzus átlagos hallgatói létszáma

összes kurzuson összes hallgató
száma / kurzusok száma

Képzés

Államilag finanszírozott hallgatók
aránya az összes hallgatóhoz
viszonyítva
Költségtérítéses hallgató / összes
hallgató

munkát vállaló hallgatók / összes Hallgató
hallgató
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Mutató
Tanulmányi csoportok átlagos
nagysága

Számítási algoritmus
összes kurzuson összes hallgató
száma / kurzusok száma

Témakör
Képzés

1 hallgatóra jutó átlagos kredit
félévente
Egy hallgatóra jutó átlagos
kontaktóra szám

összes kredit (félév) / hallgatói
létszám
kontaktóra / hallgató

Képzés

Egy képzésen belüli csoportok
száma

csoportok száma / programok
száma

Képzés

Egy oktatóra jutó m2
1 FTE hallgatóra jutó
négyzetméter

összes m2/ összes oktató
összes m2 / FTE hallgatók

Terület
Terület
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Az alapadatok pontos adatstruktúráját a projekt tervezési szakaszában kell kialakítani. Az
adatstruktúra kialakításán túlmenıen az alapadat-forrásadat megfeleltetést is el kell
végezni.

8.3

Mutatók

A felsıvezetıi mutatók az alapadatokra épülve aggregált szintő mutatók kialakítását
igénylik. A felsıvezetıi mutatószámokra a következık jellemzıek:
• magas szinten aggregált értékek, általában országos összesenbıl indulnak ki;
• két dimenzió mentén lehet bontani minden mutatót: intézményi struktúra
(lehetıség szerint intézmény és kar) valamint idı (lehetıség szerint a
témakörtıl függı adatgyőjtési idısőrőség szerint);
• a mutatók olyan értékek lehetnek, amelyek jól definiáltak és értelmezettek;
• a mutatók valamely döntési cél érdekében kerülnek be a mutatószám
rendszerbe, jól mérhetıek, változásuk értelmezhetı és az OM-nek van
ráhatása mutatószám értékének alakítására;
• a mutatóknak van célértéke vagy olyan határértékei, amelyek jelzik a
beavatkozás szükségességét;
• a mutatók összehasonlíthatóak intézményi szinten.

8.4

Aggregált adatok

A rendszer biztosítja, hogy a felhasználási céltól függıen lehessen kialakítani aggregált
és képzett adatokat. Az adattári alapadatokból kiindulva az arra jogosultaknak
lehetıségük van képzett táblák létrehozására. A táblák háromféle céllal hozhatóak létre.
• Saját elemzési, lekérdezési, felhasználási célra. Ezek a táblák csak addig
élhetnek, amíg a felhasználó nem lép ki a rendszerbıl, hiszen ha minden
„munka”táblát megıriznénk, akkor egy áttekinthetetlen és robbanásszerően
növekvı rendszert kapnánk. Ez alól kivétel, ha a táblára rendszeres riport épül.
Ezt úgy kell megvalósítani, mintha publikus elemzési célra készült volna a
tábla, ugyanakkor a jogosultságnál a létrehozó felhasználót kell megadni.
• Publikus elemzési, lekérdezési felhasználási célokra. Amikor egy újabb
elemzést vagy táblázatot el kell készítenie valakinek, és nem áll megfelelı
adat rendelkezésre, akkor szükség lehet egy új tábla létrehozására vagy egy
meglevı tábla kiegészítésére újabb képzett adatokkal. Az adat innentıl kezdve
bárki számára, akinek jogosultsága van, hozzáférhetı. Az újonnan létrehozott
adatot vagy táblát metaadat szinten is le kell írni, hogy a késıbbiekben mások
könnyen tudják értelmezni a tartalmát. Az adatokat egy jól strukturált
rendszerbe kell elmenteni, amely biztosítja az adattárház karbantarthatóságát
is.
• Speciális végfelhasználói alkalmazás kialakításának céljára. A késıbbiek
során ki lehet alakítani olyan felhasználói alkalmazásokat, amelyek speciális
célra, egy adott tevékenység támogatására szolgálnak. Az ehhez szükséges
adatokat is az elızı pontban leírtakhoz hasonló módon lehet biztosítani, azzal
a különbséggel, hogy az adatok elérése felhasználói szintrıl csak a
felhasználói alkalmazáson keresztül lehetséges és csak olvasásra lehet az
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adatokat megnyitni. Ilyen speciális alkalmazás lehet akár adatátadás,
adatexport is, ahol az adattárból rendszeresen ki kell nyerni bizonyos adatokat.
Az aggregált adatok elıállítása egyrészt tehát tervezési feladatként jelentkezik, és az
adattár kezdeti feltöltésekor megtörténik és az automatikus frissülés biztosított. Másik
részük pedig a felhasználók által definiált adattáblák révén állítható elı. Ezen adattáblák
tartalmát is le kell írni metaadat szinten, ez biztosítja az adatok mások általi
felhasználhatóságát.

8.5

OLAP kockák

Az adattár egy lehetséges felhasználása az OLAP (On-line Analytical Processing), amely
gyors és egyszerő elemzéseket tesz lehetıvé felhasználói szintrıl. Az OLAP tipikusan a
statisztikai jellegő adatok egyszerő és gyors lekérdezésére és elemzésére alkalmazható
nagy hatékonysággal.
Éppen ezért javasolt, hogy a megvalósítás elsı fázisában az OLAP csak mint opció
szerepeljen.
Az OLAP kockák olyan speciális multidimenzionális adattárolástárolást jelentenek,
amelyeknél az adatok tárolási mechanizumsa eltér a szokásos relációs adatkezeléstıl.
Dimenziók mentén elıre aggregált adatok biztosítják a nagyon gyors és hatékony
lekérdezést, a felhasználói gondolkodáshoz közelebb álló dimenziók mentén való
adatelemzést, a dimenziók mentén történı gyors mélyrefúrást (egyre részletesebb
adatokhoz való eljutást).
Az adattár tervezése során kell az OLAP kockákat kialakítani.

8.6

Metaadatok

A metaadatoknak 2 nagyobb csoportját kell megkülönböztetni:
• technikai metaadatok;
• felhasználói metaadatok.
A technikai metaadatok tartalmazzák a rendszer leírását, ezen belül az adatforrások, az
adatfeldolgozások, az adattárolásra vonatkozó technikai információkat. A
szoftverrendszerek általában automatikusan biztosítják a technikai metaadatokat, illetve
azok kezelhetıségét, lekérdezhetıségét.
A felhasználói metaadatok írják le az adattárban tárolt adatvagyont, és biztosítják
ezáltal a felhasználók számára, hogy az adatokat értelmezni tudják, illetve képesek
legyenek gyorsan tájékozódni az adattár adatai közt.
Az adattár adatait tekintve 3 olyan nagyobb egység van, ahol a felhasználók az adatokhoz
hozzá tudnak férni, és ezért szükséges az adatok felhasználói metaadat szintő leírása:
• adattár alapadatok;
• felsıvezetıi mutatók;
• aggregált adatok.
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Stage 1

Stage 2

OM
Adattár
alapadatok
témakörönként

Felhasználói metaadatok

Mutatószámok

ETR export

Felsovezetoi mutatószám rendszerhez

TÜSZ export

Tanulmányi
rendszerek
adatai

Hallgató

Kézpés
Neptun export

Aggregált adatok
riportkészítéshez, felhasználói elemzéshez

Gazdálkodás
EGR export

Gazdálkodási
rendszerel
adatai

Dolgozó
Kutatás

OLAP kockák

SAP export

Infrastruktúra

On-line elemzésekhez,
statsztikához

Minoség

A 3 adathalmazt, és így a metaadatattal történı leírását is meg kell különböztetni
egymástól.
A felsıvezetıi mutatók képzett számok. A legfontosabb ismérve a mutatóknak, hogy
összehasonlíthatóak intézményi szinten és a változásuk nyomon követhetı, értelmezhetı.
Fontos hogy lehessen látni a mutató képzésének módját.
Az aggregált adatok területe az, ahol a legnagyobb a felhasználói szabadság, hiszen ez
az adatkör felhasználói szintrıl is bıvíthetı, valamint újabb riportok és kimutatások
állíthatóak elı. Az aggregált adatokat leíró metaadatok tekintetében a legfontosabb, hogy
minden adat pontosan legyen definiálva, látni kell az elıállításának szabályait.
Az alapadatok ugyan témakörökhöz szervezettek, de részletezettségükben közelebb
állnak a forrásrendszerekhez. Metaadat szinten legpontosabban az adat származását és
tartalmát kell megadni.
Metaadat tartalom szinten az alapadatokat és aggregált adatokat leíró metaadatok állnak
közelebb egymáshoz, ezeket lehet egységesen kezelni.
A következı táblázat a 3 adattárolási egység metaadatait veti össze:

Jellemzı
Adattárolásra

Alapadattár

Aggregált adatok

Részletes adatokat

Aggregált adatokat tartalmaz Magas szinten
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Alapadattár
Jellemzı
jellemzı
Adatokhoz
való
hozzáférés
felhasználói
szintrıl
Felhasználók
típusa és
felkészültsége

Aggregált adatok

Felsıvezetıi
mutatók

tartalmaz
Csak olvasásra

Olvasásra és írásra

Informatikai
alapokkal
rendelkezı
felsıoktatási
ágazatot jól ismerı
szakértık

Informatikai
alapismeretekkel
rendelkezı
felsıoktatási
ágazatot jól
ismerı
szakértık, úja
adat és új riport
elıállítók
10-es
nagyságrend

Felhasználók
10-es nagyságrend
hozzávetıleges
száma
Adatok
Lineáris, újabb
bıvülése
idıszakokkal újabb
adatok kerülnek be
a
forrásrendszerekbıl
Metaadat
Adat származása és
szempontjából tartalma
a legfontosabb
ismérv
Metaadat
Forrás rendszer
leírás javasolt megjelölése
tartalma
Adat leírás
Adat tartalmának
definíciója
Mutató vagy
dimenzió
Kumulatív érték,
idıszakra
vonatkozó vagy
pillanatnyi
állapotot leíró
Adatminıségi,
megbízhatósági

aggregált, képzett
adatokat tartalmaz
Nincs

Csak
Felsı vezetık
riportokat
használók

100-as
nagyságrend
Exponenciális, felhasználói
szám növekedésével,
felhasználási módok
növekedésével és
adatmennyiséggel korrelál
Definíciója, értelmezése és
elıállítási algoritmusa

Adat (mutató) értelmezés
Adat (mutató) definíció
Alapadatokból történı
elıállítás algoritmusa
Kumulatív érték, idıszakra
vonatkozó vagy pillanatnyi
állapotot leíró
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Nem jelentıs

Összehasonlíthatóság,
változás
értelmezhetıség,
elıállítás
Mutató
megbízhatóság (piros,
barna, kék)
Mutató értelmezés
Mutató változásának
értelmezése
Mutató célérték,
határérték
Mutató definíció
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Alapadattár

Aggregált adatok

Jellemzı
jelzıszám

- 88 -

Felsıvezetıi
mutatók

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció

9 Adattár adminisztráció
Az adattár rendszer kezdeti betöltéséhez és használatbavételéhez, majd a folyamatos
üzemeléshez szükséges a rendszer felhasználóinak, folyamatainak, adatainak és
metaadatainak menedzselése, adminisztrálása.

9.1

Felhasználói jogosultságok kezelése

A rendszerben különbözı felhasználókat, felhasználói csoportokat lehet kezelni, akik
különbözı jogosultsággal rendelkeznek.
A rendszer használata során a fıbb tevékenységek:
• alapadatok létrehozása, betöltése,
• alapadatok,
• aggregált adatok,
• ad-hoc elemzések,
• új riportok létrehozása és publikálása
• elıre definiált riportok,
• új mutatók definiálása, mutatószámrendszer,
• felsıvezetıi mutatók használata,
• alapadatokhoz kapcsolódó metaadatok megadása,
• aggregált adatokhoz kapcsolódó metaadatok megadása,
• jelentésekhez kapcsolódó metaadatok megadása,
• vezetıi mutatókhoz kapcsolódó metaadatok megadása.
A fontosabb felhasználói csoportok:
• adminisztrátorok – akik a rendszer mőködéséért, adminisztrálásáért és
továbbfejlesztéséért felelısek;
• mentorok – akik szakmai és informatikai oldalról támogatják a felhasználókat,
egy-egy tevékenység felelıs szervezıi, irányítói;
• felsı vezetık – akik a mutatószámrendszert használják;
• végfelhasználók – akik a kész jelentéseket használják a portálon keresztül;
• szakértık – akik új jelentéseket definiálnak, ad-hoc elemzést végeznek.
A fontosabb jogosultsági kategóriák:
• írás – amely tartalmazza a létrehozás, írás, módosítás lehetıségét;
• törlés – amely a végleges megszüntetést jelenti;
• olvasás – amely az adott elem felhasználását, olvasását jelenti;
• teljes – amely mindhárom fenti kategóriát tartalmazza.
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A következı táblázat az egyes felhasználói csoportokra adja meg tevékenységi
csoportonként a fontosabb jogosultságokat:

Adminisztrátor
Teljes

Mentor
(gazda)

Teljes
Törlés

Olvasás
Teljes

Ad-hoc elemzések

Törlés

Teljes

Új riportok létrehozása
és publikálása
Elıre definiált riportok
használata
Új mutatók definiálása
Felsıvezetıi mutatók
használata
Alapadatokhoz
kacspolódó metaadatok
megadása
Aggregált adatokhoz
kapcsolódó metaadatok
megadása
Jelentésekhez
kapcsolódó metaadatok
megadása
Vezetıi mutatókhoz
kapcsolódó metaadatok
megadása

Törlés

Teljes

Törlés

Teljes

Teljes
Teljes

Teljes

Alapadatok létrehozása,
betöltése
Alapadatok
Aggregált adatok

9.2

Felsı
vezetı

Végfelhasználó

Szakértı

Olvasás
Írás,
Olvasás
Teljes
(sajátra)

Olvasás

Olvasás

Olvasás

Olvasás

Törlés

Teljes
(sajátra)
Olvasás

Olvasás

Törlés

Olvasás

Teljes

Törlés

Olvasás

Teljes

Törlés

Olvasás

Adatbetöltés rendszeressége, adatfrissítés

Az adatok betöltése rendszeresen, adott idıpontokhoz kötötten történik. Az
adatfrissítések javasolt gyakoriságát a következı táblázat mutatja:
Témakör
Hallgatók

Betöltés javasolt
rendszeressége
Negyedév

Oktatók
Egyéb dolgozók

Félév
Félév
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Témakör
Képzés
Kutatás-fejlesztés
Infrastruktúra
Gazdálkodás

Betöltés javasolt
rendszeressége
Félév
Félév
Év
Negyedév

Forrásadatok és elérhetıségük
Tanulmányi rendszerek, ETR, Neptun
Nincs
Nincs
Gazdálkodási rendszerek: EGR, Tüsz,
Neptun

Nincs külön kezdeti adatbetöltés, azaz visszamenılegesen nincs külön adatgyőjtés. Az
elsı adatbetöltés alkalmával az aktuális adatok beöltése történik, majd a következı
idıszakban a következı adatok hozzáíródnak a korábban betöltésre került adatokhoz.

9.3

Adattárolási idıtáv, „öregítés” (aging)

Mivel a hallgatókról és oktatókról, negyedévente illetve félévente a teljes hallgatói
létszám és oktatói létszám betöltésre kerül, így gondoskodni kell arról, hogy az
adatméretek évek múlva is kezelhetı méretőek legyenek és a válaszidık ne nıjenek
jelentıs mértékben. Ezért az 5 évnél régebbi részletes adatokat aggregálni kell, és a
részletes adatok archiválásra kerülnek.
Az 5 évnél régebbi adatok aggregációs szintjét és dimenzióit a részletes tervezés során
kell meghatározni.

9.4

Archiválás

Az adattár adatait megfelelı idıközönként archiválni kell. Az archiválás kettıs célt
szolgál:
• Biztosítja az adatok biztonsági másolatát, amennyiben az adattár adatok
sérülnek, így az archivált adatokat lehet visszatölteni
• A nem használt vagy régi adatok kiírásra kerülnek ezért évekkel késıbb is
visszakereshetı minden adat.
Az archiválás az adattár következı adatait érinti a táblázatban megadott gyakorisággal:
Adatkör
Stage 1 adatok

Archiválási gyakoriság
Minden új beérkezı
adatról rögtön készül
biztonsági másolat
Minden adattári betöltés
után készül biztonsági
másolat
Minden betöltés után
készül biztonsági másolat
Havonta
Minden betöltés után
Évente
Havonta
Évente

Stage 2 adatok

Alapadatok
Aggregált adatok
Mutatószámok
Metaadatok alapadatokról
Metaadatok aggregált adatokról
Metaadatok mutatószámokról
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9.5

Betöltési folyamatok kezelése

Az adatbetöltés folyamatát a 6.3 fejezet (Adatbetöltés folyamata) mutatja be. Az
adatbetöltést adminisztrációs eszközök támogatják. Az eszközök lehetıvé teszik, hogy az
adatbetöltés folyamatai automatizáltan történjenek, ehhez a szükséges ütemezı és
precedenciákat kezelı eszközöket biztosítják. Az eszköz funkciókat biztosít a rendszer
adminisztrátorai és gazdái számára, hogy a folymatokat nyomon kövessék, szükség
esetén beavatkozzanak, vagy feldolgozási folyamatokat kézzel indítsanak.
A rendszer a feldolgozási folyamatok hibátlan lefutásáról vagy a folyamatok
megakadásáról az adminisztrátorokat nyomban értesítik (email, sms). A feldolgozásokról
log file-ok készülnek, amelyek tartalmazzák a futási lépésenként a futási idıket,
figyelmeztetéseket és a hibákat. Az admininsztrátorok a log file-ok elemzésével tudnak
beavatkozni.
A rendszer nem kritikus az Oktatási Minisztérium mőködését tekintve. A legsőrőbb
adatbetöltések is negyedévesek, azért az adatbetöltések és a rendszer mőködése nem
igényel 7*24 órás felügyeletet.
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10 Elvárás szoftvereszközöktıl
10.1 Általános elvárások
IT architektúra, standardok, szabványok támogatása.
•

Java (J2EE) vagy .Net architektúrák, Active Directory, COM, MDX, XML,
ODBC, OLE DB for OLAP standardok, technológiák támogatottak legyenek.

•

A javasolt információszolgáltató architektúra 3 rétegő architektúra legyen:
adatszerver réteg, alkalmazásszerver réteg és kliens réteg.
o Az adatszerver funkciói: biztosítja az adattárolás (relációs és OLAP),
adattranszformáció, adatkezelés lehetıségeit.
o Az alkalmazásszerver biztosítja az adatfeldolgozás és adminisztráció,
valamint a felhasználói alkalmazásokhoz szükséges program futásokat.
o A kliens réteg: három típusú kliens: (1.) web böngészıben futó, kliens
oldalon telepítést, szoftverletöltést, karbantartást nem igénylı kliens a
végfelhasználóknak; (2.) JAVA alkalmazásként vagy (3.) .Net
alkalmazásként futó kliensek rendszeradminisztrátorok, adatintegrációs
folyamat fejlesztık, elemzık részére. A kliens eszközök legyenek egy
integrált architektúra részei, az átjárhatóságot és konzisztenciát központi
metaadattár biztosítsa.

Célzott eszközök különbözı típusú felhasználóknak
•

A hatékony munka érdekében biztosítani kell, hogy az összes felhasználó típus a
neki legalkalmasabb eszközt használja.

Performancia, Skálázhatóság
•

Többszállú UNIX és/vagy Windows architektúrák támogatása, automatikus
kihasználása.

•

32 és 64 bites rendszerek támogatása (64 bites alkalmazások is).

•

Hatékony, informácó szolgáltatásra optimalizált többszállú relációs adatkezelı
motor.

•

Többszálú OLAP motor.

Egyéb
•

Nagy mennyiségő adat batch üzemmódban történı betöltésére és feldolgozására
optimalizált technológia.
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•

Jó performancia sok riport készítı és fogyasztó felhasználó egyidejő
kiszolgálásakor.

•

A rendszer rugalmas jogosultság-kezelést biztosítson, a felhasználók a rendszerbe
való belépéskor felhasználói név és jelszó alapján autentikálásra kerüljenek. A
felhasználók és jogosultságok karbantartása központilag történjen. Az egyes
felhasználók által látható információ a legelemibb szintig állítható legyen, tehát
tábla szintő jogosultságkezelésen túl táblasor vagy oszlop szinten is állítható
legyen, hogy melyik felhasználó mihez férhet hozzá.

10.2 ETL és adattár adminisztrációs eszköz
•

A teljes információszolgáltató infrastruktúra adminisztrálása, menedzselése
egyetlen pontból, megosztott metaadatokon keresztül történjen;

•

fejlesztı eszköz – Mind a Java, mind pedig a .Net platform támogatott legyen.
Kész, információ szolgáltató alkalmazások fejlesztését segítı komponensek
álljanak rendelkezésre;

•

technikai metaadatokra épül;

•

lehetıvé teszi az ETL folyamat teljes automatizálását;

•

képes az adatminıségi problémák kezelésére;

•

könnyen kezelhetı grafikus felhasználói felülettel rendelkezik;

•

lehetıvé teszi bármilyen típusú adatforrás elérését;

•

alkalmas a normalizált alap adattárolási modellre denormalizált réteg kiépítésére,
pl. csillag séma, OLAP kocka;

•

ütemezı segíti az adatfeldolgozási job-ok automatizált futtatását, de van lehetıség
adminisztrátor által történı futtatásra;

•

az ütemezı kezeli a jobok közt fenálló precedencia szabályokat;

•

beépíthetıek a feldolgozási folyamatba hibalisták;

•

kezelhetı, hogy mi történjen, ha egy folyamat nem fut le;

•

adminisztrátor kapjon értesítést a futások eredményérıl;

•

verziókezelés: adatfeldolgozási folyamatokra és adatokra vonatkozóan is;

•

hatékony adattárolás, tömörítés és titkosítás;
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•

a metaadatok révén a folyamatok és adatfeldolgozások teljes dokumentálása
biztosított (folyamatok, forrásadatok, mapping, adattár adatok, OLAP kockák,
transzformációs lépések);

•

hatékonyan támogatott forrásadat és adattár adat megfeletetés (mapping) és
transzformációk (denormalizáció, aggregálás, integráció, törzsadat kezelés,
kódtábla illesztés);

•

adattár inkrementális és teljes frissítésének támogatása;

•

adatfolyamatok vizuális felépítése;

10.3 Központosított, teljeskörő metaadat-menedzsment
•

Az információ elıállításának, terjesztésének teljes folyamata metaadat vezérelten
legyen megtervezve és megvalósítva;

•

a metaadatok központosítottan legyenek tárolva;

•

a metaadatok kezelésére grafikus felhasználói felületek álljanak rendelkezésre;

•

az adatkörök leírása, az adattranszformációk leírása, a mutatók definíciója, az
adatnézetek definiciója, a felhasználói jogosultságok kezelése metaadatokon
keresztül kell történjen;

•

a riportkészítı, elemzı eszközök fel kell tudják használni a központosítottan
menedzselt metaadatokat riportok elıállítására;

•

az információszolgáltatásban használt összes eszköz (ETL eszköz, adattárolási
technológia, BI eszköz, Statisztikai eszköz) ugyanazat a metaadat infrastruktúrát
kell használja;

•

képes legyen kezelni a mutatókhoz kapcsolódóan a felhasználók által definiált
metaadatot is, úgymint: definícó, értelmezés, célérték, vonatkozási idıszak,
adattulajdonos.

10.4 Elemzés, riportkészítés
•

A megoldás rendelkezzen azonnal használatba vehetı elemzı, riportkészítı
környezettel, ezek ne egy eszközkészletet felhasználó fejlesztés, alkalmazásépítés eredményeként álljanak elı.
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•

A riportok definiálása lehetséges legyen adatbázis és SQL ismeretekkel nem
rendelkezı végfelhasználók számára is, ezáltal ne legyen arra szükség, hogy a
végfelhasználók megértsék az adattár fizikai szerkezetét mind relációs, mind
pedig OLAP adatstruktúrák esetében.

•

Álljon rendelkezésre olyan eszköz, amellyel rugalmasan alakíthatóak ki nézetek a
fizikai adatok fölé, amelyeken keresztül a végfelhasználók riportkészítéskor egy
egyszerősített, számukra elıkészített és könnyen értelmezhetı adatstruktúrát és
azok adatok definícióit láthatják.

•

A riportkörnyezet elemei biztosítsák az információ rugalmas megoszthatóságát (email, portál felület, “publish & subscribe” csatornák stb.).

•

A felhasználók saját maguk legyenek képesek IT erıforrások bevonás nélkül
elemzéseket, riportokat készíteni, futtatni.

•

Legyen biztosított webes architektúrájú ad-hoc riportolásra eszköz – standard és
ad-hoc riportok elıállítására alkalmas, rugalmas, könnyen kezelhetı riportkészítı
eszköz. A böngészıben futó elemzı és riportkészítı környezet is biztosítson
magas szintő interaktvitást, a felhasználó a riport módosítása nélkül képes legyen
dinamikus szőrést, rendezést, kiugró értékek kezelését megvalósítani.

•

Legyen biztosított OLAP elemzés: nagy hatékonyságú, webes architektúrájú
OLAP megjelenítı eszköz gyors elemzésekhez.

•

MS Office integráció: Az MS Office termékeit front-endként lehessen használni
az adattárházból történı lekérdezéshez, riportoláshoz, a kapcsolat a megoldás
központi metaadattárának elérésével valósuljon meg.

•

Komplex elemzı eszköz: komplex adatkezelést, komplex statisztikai elemzést
lehetıvé tevı eszköz.

•

Biztosított legyen, hogy az elemzık által összeállított elemzések (eltárolt
programok) futtathatóak legyenek a végfelhasználói (riport fogyasztók)
eszközökbıl is.

•

Információ szolgáltató portál: a riportok jól menedzselhetı terjesztésére álljon
rendelkezésre egy publikációs csatornákon és ezekre való feliratkozáson (Publish
and Subscribe) alapuló portál. A portál keretrendszer egységes metaadattárra
épülve biztosítsa a riportkörnyezetben elıálló eredmények, riportok, elemzések
megjelenítését, könnyő kereshetıségét.

•

Biztosítson adatbányászati eszközt.
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10.5 Vezetıi információs rendszer (mutatószámrendszer)
•

Rugalmas, IT ismereteket nem igénylı grafikus felhasználói felülető, webes
architektúrájú eszköz (célalkalmazás) álljon rendelkezésre stratégiai témák,
nézıpontok (perspektívák), célok, mutatók, célértékek, programok
(kezdeményezések) definiálására, menedzselésére.

•

A vezetıi rendszer tervezı és karbantartó, valamint a végfelhasználói megjelenítı
komponens is webes architektúrájú legyen.

•

A vezetıi rendszer képes kell legyen struktúrált (adatok) és nem strukturált
(dokumentumok, hozzászólások) információk együttes, jól áttekinthetı
megjelenítésére, karbantartására.

•

A különbözı nézıpontokba szervezett stratégiai célok, mutatók és a közöttük lévı
összefüggések jól áttekinthetı stratégiai térképeken legyenek megjeleníthetıek.

•

A rendszer objektumai (stratégiai témák, nézıpontok, célok, mutatók, programok)
aggregált és részletes táblázatos formában, rugalmasan alakítható
csoportosításban, bontásban legyenek megjeleníthetıek. A képernyık, riportok
struktúrájának kialakítása ne igényeljen fejlesztıi ismereteket, grafikus felületrıl
legyen megoldható.

•

A stratégia térképek és a táblázatos megjelenítés között rugalmas átjárhatóság
biztosított legyen.

•

Az egyes mutatók terv és tényértékének idıbeni alakulása grafikus formában is
követhetı legyen.

•

Legyen lehetıség a felhasználó által definiált intervallumok használatára annak
ábrázolására, hogy egy mutató a tervezetthez megfelelıen, jobban vagy
rosszabbul alakult. Színkódolás és különbözı ikonok használata biztosítsa, hogy
tényértékek tervezetthez képesti alakulása jól áttekinthetı, értelmezhetı legyen.

•

Legyen lehetıség scorecardok (mutatószámrendszerek) hierarchiájának a
kialakítására. A scorecardok másolhatóak legyenek, ne kelljen hasonló
scorecardokat mindig manuálisan kialakítani. Lehessen definiálni alternatív
hierarchiákat.

•

Legyen lehetıség minták (template) kialakítására, ami biztosítja a rendszer
alapelemeinek központosított leírását és ami újrahasználható akárhány
scorecardban.

•

Legyen biztosított annak lehetısége, hogy bizonyos mutatószámok alakulása
kielemezhetı legyen, tehát ne csak a mutatószám értékének alakulása legyen
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megjeleníthetı, hanem a mutatószámrendszerrel integrált elemzı eszköz álljon
rendelkezésre.
•

Legyen lehetıség annak vizsgálatára, hogy egy feltételezett összefüggés két
mutató között mennyire volt helyes. Mutatók közötti korreláció elemezhetı
legyen.

•

A scorecard hierarchiában biztosított legyen, hogy amennyiben alacsonyabb
szinten jelentkezik egy bizonyos probléma, pl. egy intézmény kiadásai túllépték a
tervezett mértéket, de az összes intézmény összesített kiadása még nem lépte túl
az összes intézményre tervezett kiadást, akkor a magasabb szintő scorecardon is
jelezve legyen, hogy azon a területen alacsonyabb szinten probléma van. A
magasabb szintő scorecardról azonnal a problémás scorecardra lehessen ugorni.

•

A szoftver tegye lehetıvé szöveges hozzászólások kezelését, egy-egy mutató,
program, cél kapcsán kialakult vélemények megvitatását.

•

A vezetıi rendszer kialakításához szükséges célalkalmazás és a vezetıi rendszer
automatizált mőködtetéshez szükséges adatintegrációs (ETL) eszköz legyen
egymással integrált. A célalkalmazás mőködtetéséhez szükséges adatbázis
kialakítása minél nagyobb mértékben legyen automatizált. A vezetıi rendszer a
BI eszközökkel is legyen integrált, legyen átjárhatóság a rendszerek között. Míg a
vezetıi rendszer alapvetı feladata a célok, mutatók megjelenítése könnyen
átlátható formában, addig a BI eszközök rugalmas ad-hoc lekérdezési lehetıséget
biztosítanak.

•

Figyelmeztetések (Alert) – legyen lehetıség arra, hogy rugalmasan beállítható
módon küszöbértékeket lehessen kijelölni és a küszöbérték átlépése esetén a
rendszer automatikusan figyelmeztetést küldjön széjjel az elıre definiált
felhasználóknak.

•

Legyen lehetıség tulajdonos hozzárendelésére minden egyes objektumhoz (cél,
mutató, program stb.)

•

A vezetıi rendszer tervezı és karbantartó rendszer tegye lehetıvé alap és
származtatott mutatók egyszerő definiálását. A származtatott mutatók
definiálásakor legyen lehetıség komplex képletek kialakítására.

•

Legyen lehetıség a mutatók súlyozására. Pl. egy stratégiai cél megvalósulását két
mutatóval mérjük, de a két mutató nem azonos fontosságú (súlyú).
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11 Megvalósítás
11.1 Projektmódszertan
A megvalósítást elvégzı cégnek rendelkeznie kell saját adattárház-módszertannal. A
saját módszertannak ki kell terjednie:
•
•
•
•
•
•
•

a projektszervezet definiálására,
az információs architektúra felépítésére,
az adattárház modelljére,
az adattárház építési / fejlesztési / üzemeltetési folyamatok definiálására,
a dokumentáláshoz szükséges kérdıívekre, munkalapokra és template-ekre (még
jobb: hiányzó ige, pl. kérdıívek készítésére,
a kockázatok definiálására, kezelésére,
a minıségbiztosításra.

A módszertannak ki kell terjednie olyan kritikus elemek kezelésére is, amelyeket a
következı felsorolás tartalmaz.
•

Az érintettek bevonása.
Ez egyrészt az Oktatási Minisztérium érintett fıosztályainak és
felsıvezetıinek körét jelenti. A munkatársak munkaleterheltsége és a
projekttel szembeni esetleges ellenállása lassíthatja a folyamatot. A nem
pontosan definiált és vissza nem csatolt igényekbıl származó rendszerrel
szembeni elégedetlenség pedig nagy veszélyt rejt a projekt sikerére nézve.
Ezért a módszertannak részletesen ki kell térnie a munkatársak projektbe
való bevonásának módszertanára (kérdıívek, workshopok, egyéb).
A másik nagy érintett csoport a felsıoktatási intézmények csoportja. Az
intézmények nagy száma, és eltérı adatkezelı rendszerei miatt külön
hangsúlyt kell fektetni az eltérésekre és a szükséges változásokra.

•

A dokumentálás.
A projekt várható hosszú idıtartama és az esetleges fluktuáció, illetve a
projekt minıségbiztosítása miatt a projekt menetének jól dokumentáltnak,
a dokumentum-struktúrának egyszerően átláthatónak kell lennie. A projekt
minden egyes termékérıl átadási-átvételi jegyzıkönyvet kell kiállítani,
melyet a megbízó (OM) az aláírásával igazol.

•

Az adatminıség.
Az adatok elemezhetıségének elıfeltétele a jó minıségő adat. Ezt
legalább két módon szeretnénk biztosítani: a kézi adatbevitel
minimalizálásával, és az ellenırzı számítások elvégzésével. A
rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy automatikusan elvégezze
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ezeket a számításokat, és szignifikáns eltérés esetén hibaüzenet küldésével
figyelmeztesse a megfelelı munkatársa(ka)t.
•

A tesztelés.
Az adattárház felépítésénél és késıbbi fejlesztésénél a folyamatnak több
tesztelési szakaszon is keresztül kell esnie. A minimális tesztelési
szakaszok az alábbiak:
 ETL eljárások tesztelése. A kapcsolódó (pl. betöltı) eljárások
adatokkal való feltöltésé elıtt tesztelni kell az eljárások logikai
összefüggésének helyességét.
 Éles üzembe helyezés elıtt egy tesztüzem futtatása. A
tesztüzemeltetés alatt a rendszer tesztelését cégen kívüli, részben
OM-es szakértıknek is el kell végeznie. A tesztelés célja, hogy
megállapítsák, a kialakított rendszer képes kielégíteni az ügyfél
által támasztott funkcionális és adatminıségi igényeket

•

A rugalmas riportálási lehetıségek.
A minisztérium változó cél-feladat struktúrájához igazodva a rendszernek
képesnek kell lennie az ad-hoc riportok egyszerő legyártására.

•

A folyamatos és rugalmas rendszerbıvíthetıség.
A várhatóan folyamatosan fejlıdı felsıoktatási input-rendszerek miatt az
adattárház rendszernek rövid távon is képesnek kell lennie a rugalmas
bıvíthetıségre. Hosszú távon nyitottnak kell lennie a közoktatási és
felnıttképzési adattárházhoz való kapcsolódásra is.
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11.2 Projekt szervezet
Az alábbi ábra a javasolt projekt szervezetet mutatja be:

Külsı
projekt
támogatók

Oktatási Minisztárium
oldali projekt
tagok

Szállító
oldali
projekt tagok
Projekt felügyelı bizottság

Projekt szponzor

Minıségbiztosítás

Projekt vezetés
Szakmai
szakértık

Adatkinyerés
intézményi
rendszerekbıl

Adattárház
fejlesztık

Felhasználói igények
megvalósítása

Technológiai megvalósítás

Adminisztráció,
üzemeltetés,
módosítás

11.3 Projekt szerepek
A következı táblázat az OM adattár projekthez javasolt szerepeket tartalmazza. Egy
ember több szerepet is betölthet, bizonyos szerepek összevonhatóak.

11.3.1

Megrendelı oldali projekt szerepek

Ezeket a projekt szerepeket az OM biztosítja.
Projekt szerep

Ügyfél oldali
projektvezetı

Leírás
A Megrendelı oldali projektvezetı felelıs azért, hogy a
projekt megvalósítsa a kitőzött üzleti célokat. Feladata a
projekt-team és a referencia-csoport napi irányítása, a
projekttagok koordinálása, a kritikus döntések jóváhagyatása
a felsıvezetıi szponzorral. Rendszeresen tájékoztatja a
Szponzoráló felsıvezetıt, illetve a Projekt irányító
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Projekt szerep

Ágazati szakértı

Kulcsfelhasználók

Alkalmazásgazda

Minıségbiztosítási
szakértı

11.3.2

Leírás
bizottságot a projekt állásáról.
Az ágazati szakértık az szakterületi szabályok és eljárások
értıi a szervezeten belül. Feladatuk az üzleti oldal igényeinek
definiálása, a minıségbiztosítás, a tesztelés. Felelısségük a
projekttagok informálása arról, hogy a nyers adatokon
milyen transzformációt kell végezni az üzleti célok
eléréséhez, továbbá segítenek az IT-követelmények
megértésében.
A Kulcsfelhasználók a Megrendelı olyan szakterületüket
értı szakemberei, akik a projekt végén ismerik az adattárház
felépítését, adatait, és a folyamatosan felmerülı felhasználói
adat, ill. riport igényeket képesek az adattárház
fogalomkörében kielégíteni. Elsıdleges segítséget nyújtanak
a szakterületüket érintı más felhasználóknak az adattárház
kiaknázásához.
Az alkalmazásgazda (mentor) olyan ágazati szakértı, aki
egy-egy alkalmazási terület, az adattár bizonyos adatköreiért
felelıs, azokat jól ismeri, és segíti a felhasználókat a rendszer
használatában és felhasználó oldali karbantartásában.
Feladata a projekt folyamatos nyomon követése.
Kontrollálja, hogy az egyes projektlépések- és tevékenységek
a használt projektmódszertan szerint történnek. Képviseli a
megrendelı érdekeit a rendszer funkcionalitása és az
igényeknek való megfelelése tekintetében. Felelıssége az
adatok lehetı legmagasabb minıségi szintjének elérése.

Szállító által betöltendı szerepkörök

Ezeket a szerepköröket biztosítja a kiválasztott szállító.
Projekt szerep
Szállító oldali
projektvezetı

Adattárház
architect

Döntéstámogatási
szakértı

Leírás
Az ajánlattevı oldali projektvezetı ellátja a projekt napi
irányítási- és koordinációs feladatait, folyamatosan
karbantartja a projekttervet, rendszeresen részt vesz a Projekt
irányító bizottság ülésein. Szorosan együttmőködik a
Megrendelı oldali projektvezetıvel.
Az Adattárház architekt felelıs az adattárház általános
tervezéséért, beleértve a teljesítménnyel kapcsolatos
megfontolásokat, az adattárolási mód kiválasztását, az
adatszerkezetek tervezését és a tárgykörök definícióit.
A Döntéstámogatási szakértı biztosítja a szükséges
tapasztalatot az adattárházat kiaknázó alkalmazások, riportok
vagy analitikus modellek kialakításához. Ez a szerepkör több
személyt is jelenthet, a következı feladatokra
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Projekt szerep

Leírás
specializálódva: alkalmazás-fejlesztés, OLAP, üzleti
jelentések.
A Fejlesztésvezetı szorosan együttmőködik az ajánlattevı
oldali projektvezetıvel, azért hogy biztosítsa a projekt
folyamatok célszerő végrehajtását, és hogy minden
tevékenység a magas minıségő rendszer átadására
Fejlesztésvezetı
irányuljon. Felelıs a megépítési folyamat koordinációjáért és
azért, hogy a kifejlesztett alkalmazások megfeleljenek az
üzleti céloknak.
Az ajánlattevı oldali alkalmazásfejlesztı írja és teszteli az
adattárház programokat, alkalmazásokat, követve a
projektben meghatározott tervezési és kódolási
Alkalmazásfejlesztı
szabványokat. Ez a szerepkör több személyt is magába
foglalhat, specializálódva az adatkezelés, vagy az
alkalmazás-fejlesztés területekre.

11.3.3

Projekt támogató szerepkörök

Az itt felsorolt szerepköröket betöltı személyek nem tagja közvetlenül a projekt
szervezetnek, de a projekt során szükség lehet a közremőködésükre.
Projekt szerep

Szponzoráló
felsıvezetı

Fıosztályok
vezetıi

Informatikai
vezetı

Adatgazda

Adattárház
adminisztrátor

Leírás
A Szponzoráló felsıvezetı felelıssége a projekt céljának
meghatározása – összhangban az OM céljaival. Feladata a
projekt kulcsszereplıinek a kijelölése, a prioritások, a
felelısségi kompetenciák meghatározása, a projekt
engedélyezése és finanszírozása, a projekt átfogó felügyelete, a
szervezeti egységek közötti esetleges ellentétek kezelése.
Az fıosztályok vezetıi menedzselik az egyes felhasználói
területeket. Feladatuk a projekt stratégia meghatározása, illetve
a projekt irányok jóváhagyása a kulcsfontosságú pontokban.
Az informatikai vezetı tanácsokat ad a projekt irányítóinak,
résztvevıinek, kidolgozóinak, hogy a rendszer megfeleljen a
szervezet informatikai stratégiájának, és koordinálja az
informatikai személyzetet, hogy szükség esetén támogassa a
projektet.
Az adatgazda felelıs az OM adattár adatmodelljének
menedzseléséért. Bbiztosítja az adatszabványokat,
névkonvenciókat és az adatminıséget. Az adatgazda
információkat szolgáltat az operatív adatforrásokról, felelıs a
tárgykör orientált adatmodell, a multidimenzionális modell és
a fizikai adatmodell felülvizsgálatáért és jóváhagyásáért.
Az adattárház adminisztrátor felelıs az adattárház
karbantartásáért, beleértve a jobok ütemezését és az
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Projekt szerep

Leírás
adatfrissítési eljárások felügyeletét, illetve a diszkek
menedzselését.

11.4 Projekt lépések (taskok)
A következı táblázat a javasolt projekt fázisokat és az egyes fázison belüli fıbb
feladatokat tartalmazza.
Fázisok

1.
Megvalósíthatóság

2.
Adatgyőjtés

3. Projekt
elıkészítés

Leírás
Elkészül egy megvalósíthatósági
tanulmány, amely feltérképezi az
OM igényeit és az adatszolgáltatás
lehetıségeit.

Lépések (taskok)
1.1 A felhasználói igények felmérése.
1.2 Az intézményi rendszerek
felmérése.
1.3 A hosszútávú adattár alapú
információ-szolgáltatás stratégiája.
1.4 Rövid távon megvalósítható
projekt kitőzése.
1.5 Specifikáció elkészítése a
rövidtávon megvalósítható projektre. A
pályázati kiírás technológiai
mellékletének elkészítése.
A felsıoktatási intézmények
2. Az adatgyőjtést az
felkészítése az adatszolgáltatásra.
adattárprojekttıl függetlenül kell
Az adatszolgáltatás megtervezése
megvalósítani a felsıoktatási
és megvalósításának elindítása.
intézmények és az intézményi
rendszerek fejlesztıinek bevonásával.
A projektet az OM koordinálja.
A projekt elıkészítés fázisában
3.1 A pályázat kiírása a specifikáció
pontosításra kerülnek és elıállnak a alapján.
megvalósításhoz szükséges adatok, 3.2 A pályázat elkészítése a pályázók
véglegesítıdnek az igények.
által.
Kiválasztásra kerül a megfelelı
3.3 A felsıoktatási terület
szállító és a szoftver.
tevékenységeinek feltérképezése, a
folyamatok pontos definiálása,
folyamatmodellek kidolgozása.
Önálló projekt a felsıoktatási
folyamatok feltérképezésére. A
projekt eredménye a folyamatmodell
és az adattár folyamatokhoz való
illeszkedésének megadása.
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Fázisok

4. Projekt
indítás

5. Tervezés

6. Fejlesztés

Leírás

Lépések (taskok)
3.4 Nemzetközi tapasztalatok
figyelembevételével a specifikáció
kiegészítése, módosítása.
A beérkezı válaszok feldolgozása és a
specifikációhoz való illesztése.
3.5 Adattár-folyamatok pontos
definiálása.
Az adattár-folyamatok kialakítása
önálló projekt, pl.: új adatforrás, új
adatgyőjtés, riport változtatási igénye,
BSC új stratégiai cél kialakítása, riport
kivétel a listából, adatgyőjtés, új
agregált adat létrehozás, stb..
3.6 A felsıvezetıi mutatószámok
pontos megtervezése, egyeztetése és
definiálása.
3.7 A pályázatok kiértékelése, a
szoftver és a megvalósító team
kiválasztása,
Az indítási fázisban áll fel a projekt 4.1 A projekt kockázatainak elemzése.
szervezet és véglegesítıdik a
4.2 Projekttervezés (szervezet,
projektterv.
felelısségek, tevékenységek,
ütemezés).
A tervezés a követelmény5.1 Logikai terv (adattárház környezet,
specifikáció alapján történik, két
metaadat, adatbetöltés és
lépésben. A logikai terv már
transzformációk, adatmodell, OLAP
részletes és az üzleti intelligencia
kockák, rendszeres riportok, ütemezés,
rendszer minden területére
biztonság, archiválás, adminisztrációs
kiterjedı átfogó terv, amelynek a
környezet).
tényleges fizikai megvalósítását a
5.2 Fizikai terv.
fizikai terv rögzíti.
5.3 Tesztterv
5.4 Informatikai környezet létrehozása,
tesztelése
A megvalósítási fázisban történik
6.1 Adatkinyerı és transzformációmeg a rendszernek a rendszerterv
jobok.
alapján történı kialakítása és
6.2 Adabázis és mutatószámok
kifejlesztése.
elkészítése és feltöltése.
6.3 Meglevı felhasználói eszközök
illesztése.
6.4 Új felhasználói felületek
fejlesztése.
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Fázisok

7. Tesztelés

8. Bevezetés

Leírás

A tesztelés több fázisban zajlik.
Legnagyobb hangsúly az
adattesztelésen van. Az
adategyezıséget a kontrolling, a
fıkönyv és az egyéb
kontrollszámokhoz viszonyítottan
kell vizsgálni.
A rendszer bevezetése és átadása a
bevezetési fázisban. Az
üzemeltetık és a felhasználók
megfelelı képzést kapnak, és
elindul az élesüzem.

Lépések (taskok)
6.5 Adminisztrációs tevékenységek
(ütemezések, biztonsági beállítások,
archiválások...).
7.1 Funkcionálisteszt.
7.2 Adatteszt.
7.3 Terhelésesteszt.
7.4 Hibajavítás, a teljesítmény
optimalizálása.
8.1 Dokumentációk elkészítése
(üzemeltetıi, felhasználói kézikönyv).
8.2 Átadás az üzemeltetésnek.
8.3 Oktatás.

11.5 A projekt során elıállítandó dokumentációk
A következı táblázat összefoglalja azokat a dokumentumokat, amelyeket a projekt során
elı kell állítani. A táblázat csak a fıbb elemeket tartalmazza, ezek a minimálisan
elıállítandó dokumentumok. Mivel a projekt jellegébıl fakadóan nem feltétlen egy
megvalósítóval kell számolni, a dokumentumok elıállításáért nem csak a kiválasztott
szállító felelıs, hanem az egyéb projekt feladatokat elvégzı személyek vagy szervezetek.
Dokumentum

A felsıoktatási
folyamatok leírása

A BSC mutatószámok
rendszere

Az adattá-folyamatok
leírása

Leírás
Az OM-en belül a felsıoktatási
ágazat különbözı rendszeres
folyamatainak feltérképezése és
leírása (pl. finanszírozás, felvételi
keretszámok meghatározása,
ellenırzés).
A jelen specifikáció által
meghatározott BSC-módszertan
szerinti, konszenzuson alapul
mutatószámrendszer végleges
kidolgozása, amely pontosan
tartalmazza az egyes
mutatószámokat és a stratégiai
térképet.
Az adattár építésének és az
üzemeltetés tipikus folyamatainak
leírása. Pl. adatgyőjtések fogadása,
új mutató definiálása, BSC új
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Projekt lépés
3.3 A felsıoktatási
folyamatok
feltérképezése.

3.6 A felsıvezetıi
mutatószámok pontos
megtervezése.

3.5 Az adattárfolyamatok
elkészítése.

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció

Dokumentum

Leírás
stratégiai cél felvétele, riport törlése
a riporttárból, stb..
A rendszer logikai szintő leírása,
amely tartalmazza a célkitőzéseket, a
forrásadatokat, az adatfeldolgozási
lépéseket és a számítási
Logikai rendszerterv
algoritmusokat, az adatstruktúrát, a
BSC rendszert, a fejlesztendı
felhasználó felületeket, az
adminisztrációs eszközöket.
A logikai rendszerterv elemeinek
megvalósításához szükséges pontos
Fizikai rendszerterv
leírás.
A fejlesztés végezetével elıálló
rendszer pontos leírása. Ez alapján
bármely más fejlesztı el tud
Rendszerigazodni a rendszer felépítésében és
dokumentáció
mőködésében. Szükség esetén
módosítani vagy kiegészíteni tudja a
mőködést.
A felhasználók számára
rendelkezésre kell állnia egy olyan
dokumentumnak, amely tartalmazza
minden adat és mutató pontos
leírását. A kézikönyvben meg kell
adni az adat tartalmára,
Adatdefiníciós és
értelmezésére, elıállítási módjára,
értelmezési kézikönyv
érvényességére, használhatóságára
és minıségére vonatkozó
információkat. Ennek elıállítása
szakmai egyeztetést is igényel a
Minisztériumon belül.
A rendszer használatához szükséges
Felhasználói kézikönyv támogatás a különbözı felhasználói
csoportok számára.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos
Üzemeltetési kézikönyv
tennivalók.
Tartalmazza a különbözı
felhasználói, üzemeltetı és fejlesztıi
csoportok leírását, az egyes adattárAdattár mőködési
folyamatokat, jogosultsági
szabályzat
kérdéseket. Szabályozza.az adattár
használatával összefüggı összes
kérdést
Az oktatáshoz szükséges
Oktatási anyag
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5.1 Logikai
rendszerterv.

5.2 Fizikai
rendszerterv.
6. Fejlesztés.

5.1 Logikai
rendszerterv.

8.1 A dokumentációk
elkészítése.
8.1 A dokumentációk
elkészítése.
8.1 A dokumentációk
elkészítése.

8.3 Oktatás.

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció

Dokumentum

Leírás
segédanyagok, gyakorlatok.

Projekt lépés

11.6 Minıségbiztosítás
A projekt során alapvetıen fontos a megfelelı minıség biztosítása. Ennek 3 fıbb
területen kell megtörténni:
•
•
•

rendszer mőködése és funkciói – megfelelnek-e az elvárásnak, a felhasználói
igényeknek;
a folyamatok kialakítása, rendszer használhatósága biztosított-e – adattár
folyamatok, dokumentáltság, oktatás megfelelı színvonalának biztosítása;
az adattár adatainak minısége megfelelı legyen.

Termék minıség ellenırzés – adattár mőködése és funkciói
•
•
•

dokumentumok felülvizsgálata – meg kell bizonyosodni arról, hogy minden
(a szerzıdésben, vagy projektmenedzsment tervben specifikált) dokumentum
a specifikációnak megfelelıen készült el;
programok felülvizsgálata - kód átolvasás. Meg kell bizonyosododni arról,
hogy az elkészült kódok hatékonyak, megfelelnek az elıírt szabványoknak és
specifikációknak, dokumentáltságuk megfelelı;
szoftver tesztelés - „V” modell szerint.

Formális
elfogadási
teszt

El fogadá si
te szt te rv

Re nds zer
teszt terv

Rendszer
teszt
Integrációs
teszt

Inte grációs
tes zt terv

Egysé g
teszt terv

Folyamat minıségbiztosítás
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•
•
•

folyamat ellenırzés – meg kell bizonyosodni, hogy minden definiált
leszállítandó átment a megfelelı minıség ellenırzési eljárásokon;
szabványosság vizsgálata – meg kell bizonyosodni, hogy a fejlesztési
folyamat és a szoftver termékek követik a projekt során vagy a módszertanban
definiált szabványokat;
adattár folyamotok szabványosítása – biztosítani kell, hogy az adattárral
kapcsolatos összes felhasználói, üzemeltetıi, fejlesztıi folyamat kidolgozása
megfelelıképp megtörténjen;

Adatok minıségének biztosítása
•
•
•
•

adatok bekategorizálása az adatforrás és elıállítás minısége valamint a
felhasználás fontossága szempontjából. A kategóriák: piros, barna, kék
adatok;
adattesztelések – az elıálló adatok felhasználói tesztelése, a hibák és azok
eredetének közös feltérképezése és javítása;
adatfeldolgozás folyamatában hibakeresı és hibajavító algoritmusok
kialakítása, rendszeres adatbetöltéseknél az adathibák kiszőrése és javítása;
adatforrások és feldolgozási folyamatok auditálása.

11.7 Bevezetés, használatbavétel
A projekt csak akkor lehet sikeres, ha a projekt eredménye - az adattárház - használatba
kerül napi szinten a felsıoktatási területen. Kifejezetten kritikus ez a kérdés az Oktatási
Minisztériumban, mivel
• lehetnek olyan szakértık, akik korábban nem használtak informatikai
rendszereket a napi munkában;
• lehetnek olyan felhasználók, akik úgy érzik, hogy korábban ık voltak
bizonyos információk gazdái és ez most átkerül az adattárházba;
• lehetnek olyan felhasználók, akik korábbi rossz tapasztalatok miatt eleve
bukásra ítéltnek látják a bevezetést, és ezzel gátolják a tényleges
használatbavételt;
• lehetnek olyan vezetık, akik ellenérdekeltek a projekt sikerében, az
adattárház által biztosított egységesség, átláthatóság bizonyos tekintetben
gátoló tényezınek látják;
• ha az adatminıség nem ér el olyan szintet, hogy a felhasználók megbízzanak
az adattárból kinyert információkban, akkor nem fogják használni;
• az adattárban nem áll elı minden olyan adat, amely az adott felhasználó
munkájához szükséges.
Az adattárház kialakítás minden lépésében, minden folyamatánál az egyik vezérlı
szempont a használhatóság és a használatbavétel támogatása.
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Terület

Felhasználás

Használatbavétel
támogatásának módszere,
eszköze
Felhasználási területek,
tényleges igények
támogatása

Külsı elemzık bevonása

Projektmódszertan

Megfelelı projekt
módszertan

Felhasználók bevonása a
projektbe

Tesztelés
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Leírása

Megfelelı egyensúlyt kell teremteni
az egymással némileg ellentmondó
két irány közt, azaz: a felhasználók
által jelenleg definiált igényeket kell
pontosan kielégíteni, vagy rávenni
ıket, eszközt adni a kezükbe, hogy a
stratégiai célokat szem elıtt tartva
kreatívan használják az
információkat a továbblépéshez.
Az Oktatási Minisztérium belsı
szakembergárdája mellett teret kell
biztosítani a minisztériumhoz közel
álló szervezeteknek az adatok
felhasználására, elemzésére, amely
az OM céljai érdekében történnek.
Olyan projekt módszertant kell
választani, illetve olyan bevezetı
céget kell választani, amelyek
alapvetıen nem csak megvalósításra
(megfelelı idıben, megfelelı
költségkeretbıl, a kitőzött
funkcionalitást biztosítva)
törekszenek, hanem a felhasználás, a
használhatóság a fı vezérlı elv, és
amely ennek érdekében megfelelı
rugalmasságot is biztosít a projekt
során.
A felhasználók a projekt minden
fázisában tevékenyen részt kell hogy
vegyenek. Ez egyrészt a projekt
szempontjából is elengedhetetlen,
másrészt így fogják sajátunkénak
érezni a projektet.
A tesztelésre megfelelı idıt és
erıforrást kell biztosítani.
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Terület

Adat

Használatbavétel
támogatásának módszere,
eszköze
Pontos adattár folyamat
definíciók

Adatminıség biztosítása

Elérhetı adatok széles köre

Pontos adatdefiníciók

Eszköz

Megfelelı szoftver

Egyszerően kezelhetı,
testreszabható felhasználói
felületek
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Leírása

A projekt elıkészítése során
definiálni kell, hogy az adattár hogy
mőködik, hogy épülnek fel azok a
folyamatok, amelyek szükséges pl
egy új adatforrást bevonásánál, egy
új riportigényt megvalósításánál, egy
jogosultság megváltoztatásánál, egy
nem használt riport, vagy adat
törlésénél, stb.
A használhatóság egyik alapja a
megfelelı adatminıség. Ennek egyik
biztosítéka, ha az adattár adatok
közvetlenül az intézményi
rendszerekbıl származnak.
Cél a minél szélesebb körben a
felhasználói igények kielégítése, és
ehhez a szükséges adatok
rendelkezésre bocsátása. Az adatok
köre ezért folyamatosan bıvül.
Nem elegendı az adatok
elérhetısége, szükséges, hogy
pontosan lehessen tudni, hogy mi az
adattartalom. Az adatdefiníciók és
értelmezések elérhetıek legyenek
bármikor, bárkinek.
Az adattár folyamatos és stabil,
megbízható mőködéséhez szükséges
a megfelelı szoftver kiválasztása.
A felhasználói oldalról olyan eszköz
kell hogy rendelkezésre álljon,
amely különbözı szintő és igényő
felhasználókat tud úgy kiszolgálni,
hogy tartalmazza az adott
felhasználói szinteknek a megfelelı
mélységő funkciókat, ugyanakkor
mégis egyszerően, gyorsan
megtanulható és könnyen kezelhetı.

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció

Terület

Felhasználók
támogatása

Használatbavétel
támogatásának módszere,
eszköze
Oktatás

Helpdesk

Dokumentációk

Tanácsadói támogatás

Leírása

Felhasználók oktatásának egy olyan
kultúráját ki kell alakítani, amely
nem csak a rendszer egyszeri
oktatását, hanem az új belépık
oktatását, a meglevı
felhasználóknak rendszeres
továbbképzését is biztosítja. Az
oktatás a különbözı felhasználói
szinteknek differenciáltan történik.
Megfelelı oktatási anyagok
rendelkezésre állnak.
Fontos egy olyan helpdesk
felállítása, amely a felhasználókat
tudja segíteni a napi problémák
megoldásában és kérdések
megválaszolásában. A helpdesk
proaktívan is segítheti a felhasználók
munkáját.
Megfelelı felhasználói
dokumentációk rendelkezésre
állnak.
A használatbavétel kezdetekor a
felhasználóknak legyen lehetısége
személyes tanácsadási szolgáltatást
igénybe venni. Néhány órában az
oktatáson megtanultakat a
felhasználók a saját munkájukban is
el tudják sajátítani és a speciálisabb
kérdéseket egy tanácsadó
segítségével tudják megoldani.

11.8 Üzemeltetés, mőködtetés
Az adattár egy „élı” rendszer: idırıl-idıre bıvül az adatmennyiség a betöltött adatok
miatt, új adatkörök kerülhetnek bevonásra, változnak a felhasználói igények, bıvül vagy
változik a használatos riportok köre. Ennek a támogatására többszintő üzemetetési és
mőködtetési szervezetet illetve folyamatokat kell kialakítani. A következıket érinti az
üzemeltetés és mőködtetés.
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Tevékenységi
Tevékenység
csoport
Rendszeres
Adattár meglevı
adatfolyamatainak adatbetöltés
felügyelete

Feladatleírás

Hibalisták kezelése,
intézményeknek
visszaküldése
Meglevı
mutatószámok és
riportok elıállítása

Archiválás, biztonsági
mentés

Új adattár
folyamatok
kialakításának
támogatása

Új igények kezelése

Új adatforrás bevonása

Új mutatószámok,
riportok kialakítása

A rendszeresen, meghatározott
idıszakban történı adatgyőjtések, és
adatfeldolgozások, majd adatbetöltések
teljes folyamatának kontrollálása.
Az adatfeldolgozási folyamatban
lehetnek futási hibák illetve adathibák.
Mindkettı kezelése az üzemeltetés
feladata.
Az adattárban található alapadatokból
különbözı feldolgozásokkal állnak elı a
mutatók és riportok. Ennek az
adatfeldolgozási és mutató illetve
riportelıállítási folyamatnak a
felügyelete.
Biztonsági mentések és archiválások,
valamint igény esetén az archív adatok
visszatöltése, valamint rendszerhiba
esetén a biztonsági mentések
visszatöltése.
A kialakított szabályzás mentén az
újonnan jelentkezı igények
összegyőjtése, priorizálása és
megvalósítása, vagy kiadása
megvalósításra, valamint az elkészült
eredmények megfelelı publikálása.
Az intézményeknél az újabb rendszerek
bevezetésével, vagy a meglévıek
bıvítésével növekszik az adattár
szempontjából is értékes adatvagyon.
Az új adatforrások bevonása felöleli a
teljes adattár folyamatot, ezért nem
feltétlen üzemeltetési feladat.
Ugyanakkor a meglevı adatgyőjtési,
feldolgozási és betöltési folyamat 1-1
mezıvel történı bıvítése megtörténhet
az üzemeltetés szintjén.
A meglevı adatokból új riportok
kialakítása alapvetıen adatgazda illetve
felhasználói szinten történik,
ugyanakkor informatikai, üzemeltetési
támogatásra szükség lehet.
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Tevékenységi
csoport

Tevékenység

Feladatleírás

Új adatleválogatás,
adatelıkészítés (pl.
külsıs elemzéshez)

A kiválasztott szoftver segítségével
szükség lehet összetettebb
adatleválogatásra, adatelıkészítésre,
aggregálásra. Ennek az ad-hoc
adatelıkészítésnek az elvégzése
üzemeltetési feladat.
Az adatgazda egy-egy területért felelıs
felhasználó oldali szakértı, aki az
adattartalmat is ismeri, valamint új
mutatószám, riport vagy aggregált adat
elkészítését tudja segíteni.
A felsıvezetıi mutatószámok stratégiai
célokhoz kötöttek. Változhatnak a
célok, új mutatószámokra lehet szükség,
az új célok közti összefüggéseket
definiálni kell.
A végfelhasználói riportok és azok
publikálása nem informatikai feladat,
ugyanakkor segíteni, támogatni kell azt.
Az alapadatokból magasabb szinten
aggregált, a felhasználásra, riportozásra
elıkészített adatok elıállítását kell
támogatni.
Minden felhasználás során felmerülı
kérdést és problémát a helpdesken kell
bejelenteni, ahol a probléma közvetlen
megválaszolásra kerül, vagy a
megfelelı helyre válaszadásra
továbbítják.
A szoftver és adathibákat hasonló
módon kell bejelenteni és kezelni.
A felhasználás során elıállhatnak olyan
aggregált adatok, mutatók és riportok,
amelyeket utána többé senki nem
használ, senki nem néz meg. A
használat mérhetı. A nem használt
elemeket a kialakított szabályzásnak
megfelelıen törölni kell.
A felhasználói hozzáférések és
jogosultságok kiosztása.
A felhasználók oktatási igényeinek
összegyőjtése és a megfelelı oktatás
megszervezése esetleg megtartása

Adatgazda,
mentor szerep

Mutatószámok, BSC

Riportok, portál

Aggregált adatok és
mutatók

Helpdesk

Használat
támogatása,
üzemeltetés

Felhasználással,
szoftvereszközökkel
kapcsolatos kérdések
megválaszolása

Hibabejelentés,
hibajavítás
Riportok és mutatók
használatának
figyelése

Jogosultságok,
hozzáférések kezelése
Oktatások
megszervezése
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Tevékenységi
csoport

Tevékenység

Feladatleírás

Teljes körő
dokumentáltság
biztosítása

Figyelni, hogy minden szükséges
rendszer-, felhasználói- és üzemeltetési
dokumentáció elkészüljön és
rendelkezésre álljon.
Az adattár tartalmának folyamatos
nyomonkövetése, átfedı adattartalmak
integrálása, egységes struktúra
megırzése, stb.
A technikai és felhasználói metaadatok
kitöltöttségének kontrollálása, szükség
esetén metaadatok módosítása, törlése
Az adattár tartalmának folyamatos
nyomonkövetése, átfedı riportok
integrálása, egységes struktúra
megırzése, stb.

Adattár adatok
karbantartása

Metaadatok
karbantartása
Riportok karbantartása

Az üzemeltetési idıszak fıbb szerepkörei és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységi
csoportok:
•

•
•
•

adatgazda: az adott felhasználási terület felhasználó oldali támogatója, aki
mélyebben ismeri az adattartalmat, adatstruktúrákat, szoftvereszközöket,
ugyanakkor jól látja a felsıoktatási területet felhasználói szemmel is, ismeri a
szakmai kérdéseket;
help desk: a napi szintő felhasználást támogatja, nem igényel feltétlen mély
fejlesztıi szoftveres tudást;
üzemeltetés: az adattár folyamatokat ismeri és támogatja, jól ismeri a
szoftvereszközöket, de nem feltétlen ismeri a felsıoktatási folyamatokat és az
adattartalmakat;
fejlesztı: azokat a megjelenı új igényeket valósítja meg, amelyek fejlesztést
is igényelnek.

Az OM-ben ezen 4 feladatkört érdemes megvalósítani. Az adatgazda javasoltan OM
belsı szakértı kell, hogy legyen, a többi tevékenységi körnél a feladatok kiszervezése is
elképzelhetı.
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12 Becsült ráfordítási igények
A becslések a specifikációban megvalósítandó rendszer elkészítéséhez szükséges becsült
idıket és ráfordításokat adják meg. A tényleges ráfordítások ettıl némileg eltérhetnek, de
átlagosan a megadottakhoz közelítı értékekre lehet számítani.
A szállítók által megadottaktól lényegesen eltérı becslések vagy a projekt minıségének
rovására történnek vagy erıteljesen túloznak.

12.1 Idı
Azzal a feltételezéssel élve, hogy a pályázati kiírás megtörténik 2005. október 3.-án, a
projekt lezárható 2006. december 8-án.

Fázisok
Lépések (taskok)
Megvalósíthatóság
Felhasználói igények
felmérése
Intézményi rendszerek
felmérése
Hosszútávú adattár alapú
információ szolgáltatás
stratégiája
Rövid távon
megvalósítható projekt
kitőzése
Specifikáció elkészítése a
rövid távon
megvalósítató projektre,
a pályázati kiírás
technológiai
mellékletének elkészítése
Adatgyőjtés
A felsıoktatási
intézmények felkészítése
az adatszolgáltatásra, az
adatszolgáltatás
megtervezése és
megvalósítása

Lépés rövid
név

Kezdı
dátum

Záró
dátum

2005.07.04

2005.07.04

Igényfelmérés
Rendszerfelmérés

2005.07.04

2005.07.04

2005.07.04

2005.07.04

DW stratégia

2005.07.04

2005.07.04

Projektdefiníció

2005.07.04

2005.07.04

Specifikáció

2005.07.04

2005.07.04

25

2005.09.26

2006.03.17

25

2005.09.26

2006.03.17

32

2005.07.25

2006.03.03

2005.10.03

2005.10.03

Adatgyőjtés

Projekt elıkészítés
Pályázat kiírása a
specifikáció alapján

Idıtartam
(hét)

Pályázati
kiírás

- 116 -

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció

Fázisok

Lépések (taskok)
Pályázat megírása
Felsıoktatási terület
tevékenységeinek
feltérképezése,
folyamatok pontos
definiálása,
folyamatmodellek
kidolgozása
Nemzetközi tapasztalatok
figyelembevételével a
specifikáció kiegészítése,
módosítása

Idıtartam
(hét)

Kezdı
dátum

Záró
dátum

4

2005.10.03

2005.10.28

Felsıoktatás
folyamatok

20

2005.08.22

2006.01.06

Nemzetközi
tapasztalatok

12

2005.08.22

2005.11.11

Lépés rövid
név
Pályázat
elkészítés

Adattár folyamatok
pontos definiálása
Felsıvezetıi
mutatószámok pontos
megtervezése,
egyezetetése és
definiálása

DW
folyamatok

16

2005.11.14

2006.03.03

BSC Mutatószámok
véglegesítése

20

2005.07.25

2005.12.09

Szoftver és megvalósító
team kiválasztása

Tender
értékelés

8

2005.10.31

2005.12.23

Projekt indítás
Projekt kockázatok
elemzése
Projekt tervezés
(szervezet, felelısségek,
tevékenységek,
ütemezés)
Tervezés

3

2005.12.26

2006.01.13

Kockázatelemzés

1

2005.12.26

2005.12.30

Projekt terv

3

2005.12.26

2006.01.13

18

2006.01.16

2006.05.19
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Fázisok

Lépések (taskok)
Logikai terv (adattárház
környezet, metaadat,
adatbetöltés és
transzformációk,
adatmodell, OLAP
kockák, rendszeres
riportok, ütemezés,
biztonság, archiválás,
adminisztrációs
környezet)
Fizikai terv
Tesztterv
Informatikai környezet
létrehozása, tesztelése

Idıtartam
(hét)

Kezdı
dátum

Záró
dátum

Logikai terv
Fizikai terv
Tesztterv

14

2006.01.16

2006.04.21

10

2006.03.13

2006.05.19

1

2006.04.24

2006.04.28

It környezet

1

2006.01.16

2006.01.20

16

2006.05.08

2006.08.25

ETL job-ok

9

2006.05.08

2006.07.07

Adattárolás

9

2006.06.12

2006.08.11

BI eszközök

4

2006.07.31

2006.08.25

Fejlesztés

12

2006.05.22

2006.08.11

DW admin

4

2006.07.31

2006.08.25

14

2006.08.28

2006.12.01

2

2006.08.28

2006.09.08

5

2006.08.28

2006.09.29

1

2006.11.27

2006.12.01

8

2006.10.02

2006.11.24

4

2006.11.13

2006.12.08

Lépés rövid
név

Fejlesztés
Adatkinyerı és
transzformáció job-ok
Adatbázis és
mutatószámok
elkészítése és feltöltése
Meglevı felhasználói
eszközök illesztése
Új felhasználói felületek
fejlesztése
Adminisztrációs
tevékenységek
(ütemezések, biztonsági
beállítások,
archiválások...)
Tesztelés

Terheléses teszt

Funkcionális
teszt
Adatteszt
Terheléses
teszt

Hibajavítás, teljesítmény
optimalizálás

Javítás

Funkcionális teszt
Adatteszt

Bevezetés
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Fázisok

Lépések (taskok)

Lépés rövid
név

Dokumentációk
elkészítése (üzemeltetıi,
felhasználói kézikönyv)
Átadás üzemeltetésnek
Oktatás

Dokumentáció
Átadás
Oktatás
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Idıtartam
(hét)

Kezdı
dátum

Záró
dátum

3

2006.11.13

2006.12.01

1

2006.12.04

2006.12.08

3

2006.11.20

2006.12.08

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció
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12.2 Emberi erıforrás

Fázisok
Lépések (taskok)
Megvalósíthatóság
Felhasználói igények
felmérése
Intézményi rendszerek
felmérése
Hosszútávú adattár alapú
információ szolgáltatás
stratégiája
Rövid távon
megvalósítható projekt
kitőzése
Specifikáció elkészítése a
rövid távon
megvalósítató projektre,
a pályázati kiírás
technológiai
mellékletének elkészítése
Adatgyőjtés
A felsıoktatási
intézmények felkészítése
az adatszolgáltatásra, az
adatszolgáltatás
megtervezése és
megvalósítása

Külsı
DW
erıforrás
(nap)

Belsı
erıforrás
(nap)

Egyéb
külsı
erıforrás
(nap)

Adatgyőjtés

30

300

Pályázati
kiírás
Pályázat
elkészítés

10

4

Felsıoktatás
folyamatok

60

55

Lépés rövid
név

Igényfelmérés
Rendszerfelmérés

DW stratégia
Projektdefiníció

Specifikáció

Projekt elıkészítés
Pályázat kiírása a
specifikáció alapján
Pályázat megírása
Felsıoktatási terület
tevékenységeinek
feltérképezése,
folyamatok pontos
definiálása,
folyamatmodellek
kidolgozása
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Fázisok

Lépés rövid
név

Lépések (taskok)
Nemzetközi tapasztalatok
figyelembevételével a
specifikáció kiegészítése, Nemzetközi
módosítása
tapasztalatok

Külsı
DW
erıforrás
(nap)

Belsı
erıforrás
(nap)

Egyéb
külsı
erıforrás
(nap)

10

15

Adattár folyamatok
pontos definiálása
Felsıvezetıi
mutatószámok pontos
megtervezése,
egyezetetése és
definiálása

DW
folyamatok

20

50

BSC Mutatószámok
véglegeítése

30

20

Szoftver és megvalósító
team kiválasztása

Tender
értékelés

10

2

Projekt indítás
Projekt kockázatok
elemzése
Projekt tervezés
(szervezet, felelısségek,
tevékenységek,
ütemezés)
Tervezés
Logikai terv (adattárház
környezet, metaadat,
adatbetöltés és
transzformációk,
adatmodell, OLAP
kockák, rendszeres
riportok, ütemezés,
biztonság, archiválás,
adminisztrációs
környezet)
Fizikai terv
Tesztterv
Informatikai környezet
létrehozása, tesztelése

Kockázatelemzés

5

4

1

Projekt terv

10

10

5

Logikai terv
Fizikai terv
Tesztterv

90

40

20

60

10

10

6

It környezet

20

10

Fejlesztés
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Fázisok

Lépések (taskok)
Adatkinyerı és
transzformáció job-ok
Adatbázis és
mutatószámok
elkészítése és feltöltése
Meglevı felhasználói
eszközök illesztése
Új felhasználói felületek
fejlesztése
Adminisztrációs
tevékenységek
(ütemezések, biztonsági
beállítások,
archiválások...)

Lépés rövid
név

Külsı
DW
erıforrás
(nap)

Belsı
erıforrás
(nap)

Egyéb
külsı
erıforrás
(nap)

ETL job-ok

120

10

2

Adattárolás

65

10

2

BI eszközök

25

5

2

Fejlesztés

80

10

2

DW admin

30

10

2

20

10

5

45

50

10

5

5

50

10

5

25

20

5

5

5

1

25

20

2

690

415

515

Tesztelés

Terheléses teszt

Funkcionális
teszt
Adatteszt
Terheléses
teszt

Hibajavítás, teljesítmény
optimalizálás

Javítás

Dokumentációk
elkészítése (üzemeltetıi,
felhasználói kézikönyv)
Átadás üzemeltetésnek
Oktatás

Dokumentáció
Átadás
Oktatás

Funkcionális teszt
Adatteszt

Bevezetés

Összesen

12.3 Költségek
A következı táblázat összefoglalja azokat a fıbb költségkomponenseket, amelyek
adattárház projekteknél általában elıfordulnak.
A becsléseket a következık figyelembevételével lehet értelmezni:
• A hardverekre vonatkozó becsléseket nem elızte meg az informatikával
történı egyeztetés, ennek megfelelıen az itt megadott értékek még erıteljesen
változhatnak.
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•

•

•
•

A szoftverekhez tartozó becsléseknél a különbözı szoftverkomponensek
esetlegesen az egyes szállítóknál a megadottaktól jelentısebben eltérhetnek,
ugyanakkor az összes szoftverköltségek nagyjából a megadott
nagyságrendekben várhatóak. Az ennél alacsonyabb összegő ajánlatok esetén
a funkcionalitás, mőködtethetıség vagy stabilitás olyan mértékben csökken,
amely már a rendszer használhatóságát gátolja komoly mértékben.
A bevezetés költségei a szoftverekhez hasonlóan nem csökkenhetnek reálisan
a megadott minimum érték alá a projekt méretébıl és összetettségébıl
fakadóan. Ennél alacsonyabb ajánlatokban vagy rejtett költségek szerepelnek,
amelyet késıbb kell megfizetni, vagy az elkészült rendszer nem felel meg az
elvárásoknak és ennek megfelelıen nem használható, vagy nem készül el a
rendszer. A bevezetés költségeinek megbontása javasoltan külön szállítót és
tanácsadót is jelent. A minıségbiztosítást pl. nem érdemes a fejlesztı cégre
bízni, ugyanígy a projekt elıkészítés olyan tevékenységeket igényel, amelyet
az adattár bevezetést végzı cégek nem tudnak megfelelı minıségben ellátni.
Az üzemeltetés esetén megfontolandó, hogy szükséges-e a tevékenységek
kihelyezése (outsourcing), avagy OM-en belül megvalósíthatóak a szükséges
üzemeltetési feladatok.
Az éves díjak a supportot tartalmazzák mind a hardver, mind softver, mind
pedig az elkészült rendszer tekintetében.

Költség
csoport

HW

SW

Bevezetés

Költésg elem
Szerver
PC bıvítések
Egyéb (hattértár, archiváló egység, ...)
Support
Részösszesen
Adatgyőjtés
Operációs rendszer
ETL
Storage
BSC
BI+Portal
OLAP - opcionálisan
Adatbányászati eszköz - opcionálisan
Egyéb DW
Support
Részösszesen
Adatgyőjtés
Projekt elıkészítés
Minıségbiztosítás
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Egyszeri
(M ft)
Tól
3
10
2

díjak
Ig
10
40
5

Éves
díjak
(M ft)

1
15

55

2
8
10
6
8
4

4
10
14
10
10
7

6
6

10
10

50
40
14
3

75
50
20
4

30
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Költség
csoport

Üzemeltetés

Egyszeri díjak
(M ft)
Tól
Ig

Költésg elem
Bevezetés, megvalósítás
Support
Részösszesen
Továbbfejlesztés
Outsource

73

96

130

170

Éves
díjak
(M ft)

4

Összesen

195
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10
10
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13 Melléklet
13.1 Mutatószámokra vonatkozó felhasználói igények,
megjegyzések
Kód Igény
Hallgatók
Hallgatószám
D1

Oktatók
A több helyen foglalkoztatott
D2
oktatóknál meghatározni,
hogy hol kell elsıdlegesen
jelenteni

D4

A több helyen foglalkoztatott
oktatóknál meghatározni,
hogy hol kell elsıdlegesen
jelenteni
Oktatói létszám

D5

Oktatói tevékenység

D3

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
FTE alapján történik a finanszírozásban,
ezért pontosan kell definiálni a szorzókat
illetve egységesen kell azokat használni.
Jelenleg különféle szempontokból
máshogyan történk a szorzó meghatározása.
Nincs jelenleg jogszabály, amely
szabályozná az oktatók munkaterhelését,
nehéz mérni, hogy milyen arányban oktat,
kutat illetve végez más tevékenységet egy
oktató. Jogszabályban kell szabályozni.
Ugyanígy nehéz kiszőrni, ha egy oktató
több intézményben is fıállásban
alkalmazott. Jogszabályban kell
szabályozni.
Meghatározása az államilag finanszírozott
és költségtérítéses képzésben való részvétel
arányában történhet. Jelenleg az eltérés a
valódi értéktıl kb 30-40%.
Oktatási munka az óraszám és a hallgatói
létszám (ha vegyesen vesznek részt
államilag finanszírozott és költségtérítéses
hallgatók az órán) alapján osztható meg.
Oktatás, kutatás és egyéb tevékenységek
arányának meghatározásához jelenleg
nincsenek meg a megfelelı alapadatok,
szorzók illetve normák
o Oktatói munka: órák tartása,
felkészülési, vizsgáztatás, zárthelyik
javítása, konzultáció, levelezı hallgatók
egyéni konzultációja,
Ötlet: a költségtérítéses diákoktól
megtisztított órarendbıl kijövı órák
számát 2-vel meg kell szorozni – ez az
oktatási terhelés
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Kód

Igény

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
o Kutatói munka: (publikációk, elıadások
száma);
A kutatásra fordított idı nehezen
határozható meg. Irányadó lehet esetleg
a gazdasági rendszerekbıl kinyerhetı
adott kutatásra fordított összeg.
Általában nincsenek tárolva a
publikációk, a hazai vagy külföldi
konferenciákon való részvétel illetve
elıadás. A publikáció szám is nagyon
torz eredményt ad (pl kémikusok
hetente megjelentetnek 1-1 eredményt,
máshol 3 év után derül ki, hogy rossz
volt az alapfeltevés)
o
o

Képzés, K+F
Tudományos munka
D6
eredményességét szeretnék
felmérni minisztériumon
belül.
Infratsuktúra
Épületek – ingatlan
D7
nyilvántartás

D8

Infrastrultúrára vonatkozó
mutatók

Gazdálkodás
Gazdasági és mőködési
D9
hatékonyságot mérı
mutatószámok

Projektek (nincs használható definíció)
Maszek munka(nincs jó definíció)

Fontos mutató lenne, de nincs még konkrét
mérési szisztéma illetve alapadat hozzá

A minisztériumon belül a beruházási
területen van nyilvántartás. A normatív
finanszírozás jelenleg nem használja, pedig
fontos lenne olyan mutatószámot képezni,
amely jelzi a fenntartás hozzávetıleges
költségeit. Ehhez paraméterek: alapterület,
lég-m3 (főtés miatt), helység hasznosítása,
épület mőemlékvédelem alatt áll-e
• Iroda, labor, mőhelyek, könyvtár,
tanterem szükséglet
• Eszközigény (számítógépes,
irodatechnikai, mőszeres ellátottság)
•
•
•
•

Deficit-szufficit mértéke
Kiadások belsı szerkezete
Bevételek belsı szerkezetének
vizsgálata (egyes bevételek/összes
bevétel aránya)
Fedezet vizsgálat (összes bevétel és
összes kiadás aránya)

- 127 -

Adattár alapú mutatószámrendszer specifikáció

Kód

Igény

Minıség
D10 Életpálya követés
D11 Szülıi háttér
D12 Ranking porgramok, amelyek
kívülrıl mérik az
intézményeket és a
programokat
D13

Munkaerıpiaci igények
mennyiben határozzák meg
az oktatás struktúráját, a
képzési anyagokat.

D14

Hallgató követés

D15

Hallgatókhoz hozzáadott
érték

D16

Munkaerıpiaci felmérések,

D22

Hallgatói elégettség

D23

Oktatói minıség és
elımenetel mérése
Oktatási színvonal mérése

D24

Értelmezés, indoklás, megjegyzés
• Vállalkozási tevékenység bevételei és
kiadásai
OM stratégia alkotáshoz fontos.
Fontos az elhelyezkedésnél.
Az új felvételi rendszerben fontos a szerepe,
a felvételizı választása ez alapján kell, hogy
történjen. Többféle ranking készülhet:
hallgatói értékelés, elhelyezkedési
lehetıségek…
A nagy munkadókat ténylegesen be kellene
vonni az oktatás kialakításába. Nehéz
mérıszámot kialakítani arra, hogy az
oktatás, kutatás, szolgáltatás tervezésénél
hogyan veszik figyelembe a munkaadók
igényeit. Elsı körben lehet csak egy kérdés:
igénybeveszik-e, aztán lehet finomítani:
milyen gyakran, hány munkaadót kérdeznek
meg, milyen súlyban, stb.
A hallgatók hány százaléknak ismerik a
címét. Ez az elsı lehetıség annak a
mérésére, hogy az intézmény és hallgató
kapcsolata megmarad-e. Mutatót nehéz
generálni.
Hallgatók a felsıoktatásban töltött idı alatti
fejlıdését is kell mérni. TDK, publikációk
száma is lehet mérıszám, de ez kicsit torzít,
pontosabb lenne, ha képességfelmérı
vizsgálatot csinálnának többször.
Kezdetben lehetne mutató, hogy létezik-e
ilyen teszt, késıbb az eredményét is lehetne
használni.
Országos fejlesztési tervekkel mennyire van
összhangban a hallgatói keretlétszámok,
képzési támogatások.
Oktatók minısítése formájában mőködik
jelenleg, de más területekre nem terjed ki a
felmérés. Nem mőködik minden FOI-ban.
Ez alapján lehet valaki szerzıdését
felmondani.
Állhat pl a következıkbıl: hozzáadott érték,
tudományos munka (pl TDK-k száma),
életpályakövetés.
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Kód Igény
Teljesítmény
D17 Hallgatóarányos költségek
D18 Oktatóra jutó hallgatók
száma, legalább kari
bontásban
D19 Teljesítménymutatók,
hatékonyságmutatók
D20 Fajlagos mutatók
szükségesek
D21 Kapacitás mutatók fontosak

Értelmezés, indoklás, megjegyzés

Ezek a mutatók kinyerhetıek a statisztikai
rendszerekbıl.
Pl erıforrás-felhasználás vizsgálta, stb.
Kapacitás Akkreditáció – törvény rögzíti.
Egy intézmény hány hallgató befogadására
alkalmas. A humánkapacitásra is ad
ajánlásokat a draft elıterjesztés.
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