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I. RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

„Nincs nehezebb, kétesebb kimenetelű, veszélyesebb dolog, mint új törvények 

bevezetéséért síkra szállni.” 

  (Niccolo Machiavelli) 

 

Napjainkban a turbulens gazdálkodási környezetre való felkészülés, az arra való gyors 

reagálás a vállalati működés sikerének a záloga. Ehhez természetesen megfelelő 

eszköztárral kell rendelkeznie a vállalat vezetésének. Jelen tanulmányban egy lehetséges 

és működőképes vezetői eszköztárat szeretnék bemutatni, rávilágítva az eszköztár 

kialakításának nehézségeire, a jelenlegi működésére és a jövőbeni elképzelésekre. 

A Semmelweis Egyetem (rövidítve: SE) – ahol kontrolling igazgatóként dolgozom hat éve 

– költségvetési intézményként működik. 

Munkám elején rövid időn belül nyilvánvalóvá vált az, hogy az egyetemi vezetők nem, 

vagy csak késve kaptak rendszeres kimutatásokat a gazdálkodásról és a teljesítmény 

mutatószámokról. A szolgáltatott adatok validitása is gyakran kifogásolható volt, mivel 

sokszor nem jutott elegendő idő az elkészült anyagok részletes és szakszerű elemzésére, 

ellenőrzésére.  

A vezetői információs rendszer tervezése során fontos feladat volt, hogy az Egyetemen 

alkalmazott további információt előállító rendszereket meg kellett ismerni (medikai 

rendszer, hallgatói információs rendszer, egyéb kisebb rendszerek stb.). Alapelvárásként 

fogalmaztuk meg azt, hogy kizárólag szűrt és ellenőrzött információkat fogunk használni.  

 A munkát jelentősen segítette és felgyorsította, hogy az Egyetem a TÁMOP - 4.1.1/A-

10/2/KMR-2010-0006. számú pályázat keretében forrást szerzett az Adattár alapú 

Vezetői Információs Rendszer (rövidítve: AVIR) kialakítására.  

A vezetői információs rendszer bevezetésével sérülő (belső) információs monopóliumok 

miatti változtatásokkal kapcsolatos szervezeti ellenállás kezelése, csökkentése érdekében 

már a pályázat indulásakor megpróbáltuk bevonni az érintett szakterületek 

igazgatóságait a fejlesztésbe.  
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A rendszeres megbeszélések tartalmát tekintve leginkább arról szóltak, hogy vajon mi az, 

amire egy felsővezetőnek szüksége lehet, hogyan szemléltessük az információt és mely 

rendszeres vezetői igények kielégítése élvez prioritást, illetve az információk 

keletkezésének, előállításának gyakorisága szinkronba hozható-e az igényekkel. 

A megnövekedett feladatok miatt a Kontrolling Igazgatóságon belül szükség volt 

kismértékű létszámfejlesztésre és munkahatékonyságot javító intézkedésekre, amelyek 

elősegítették az új feladat, az AVIR kialakítását és folyamatos fejlesztését. 

A pályázat befejezésének időpontjára, 2012. augusztus 31-re sikerült egy működő 

felsővezetői információs rendszert kialakítani, amely szerepét és funkcióját tekintve 

lefedi a teljes egyetemi működést.  

Ezt követően több olyan tényezővel is találkoztunk – és találkozunk még ma is –, amelyek 

szűk keresztmetszetként is értelmezhetők, és folyamatos figyelmet igényelnek.  

Ezek közül néhány (részletes értelmezése a továbbiakban szerepel): 

- Információmenedzsment, 

- Technikai és technológiai feltételek biztosítása, 

- Szervezetfejlesztés, 

- Fenntarthatóság, 

- Szervezeti kultúra fejlesztése. 

Az előzőekből következően, az AVIR folyamatos fejlesztést jelent. Jelenleg folyik az 

Egyetemen belüli egészségügyi szolgáltató szervezeti egységek részére („klinikai 

dashboard/műszerfal”) készített felület tesztüzeme, a fejlesztés alatt álló másik pedig 

átfogja az oktatási és a tudományos tevékenységet (oktatási és tudományos 

dashboard/műszerfal).  

A fejlesztések egy felületre hozzák össze a szervezeti egység finanszírozási, kapacitás 

jellegű és gazdálkodási adatait úgy, hogy lehetőség nyílik több évre visszamenőleg 

trendszámításra, eltéréselemzésre és átfogó helyzetértékelésre az egyes érintett egységek 

esetében. 

 

Az Egyetemen belül, a vezetőkkel való kommunikáció során folyamatos megerősítést 

kaptunk abban, hogy az AVIR – az általunk kidolgozott formájában – egy olyan 

újdonság, amely az Egyetemen eddig még nem működött használható formában és van 

iránta igény, érdeklődés.  
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II.  ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ  

 

A tanulmány témáját képező, a költségvetési szektorban működő intézményben olyan 

szerteágazó tevékenységek kapnak helyet és szerepet (egészségügyi szolgáltatás, köz- és 

felsőoktatás, kutatás, tudományos tevékenységek stb.), amelyek adottságaikból fakadóan 

különböző költségigénnyel és eltérő finanszírozási/fenntartási formákkal, jellemzőkkel 

rendelkeznek. Ugyanakkor a legtöbb esetben ezek a tevékenységek nem tekinthetők 

önfenntartónak, gyakran egymás mellett és egymást kiegészítve képeznek intézményesített 

formát (pl.: orvosképzési felsőoktatás és egészségügyi szolgáltatás). Az egyes 

intézmények működési költségszintje – a jogszabályokban megállapított és előírt 

finanszírozási technikák miatt – gyakran elszakad a realizált bevételektől, emiatt 

folyamatos forráshiány és tömeges adósságállomány képződik, így minimálisan sem 

tudnak eleget tenni a kiegyensúlyozott működtetés követelményének (Ujvári I.N. – 2013). 

A költségvetési intézményeket körülvevő szereplők legtöbbje „for profit” (vagy akár 

extra-profit) alapon működő nagyvállalat. Ebben a szövevényes hálózatban  

(lásd 1. sz. ábra) egyedül a tulajdonos, fenntartó állam, valamint gazdálkodó költségvetési 

intézmény non-profit szervezet. A rajtuk „kívülálló” szervezetek (szolgáltatók, szállítók) 

üzleti logikájának egyik lényeges eleme a nyereség realizálása, amelyet abszolút nem 

tartalmaz a felsőoktatás és az egészségügy finanszírozása és ugyanez mondható el az 

inflációkövetésről is. Így tehát kijelenthető, hogy a szolgáltatói, a szállítói oldalról 

fennálló és folyamatosan változó üzleti szemlélet és a gyorsan fejlődő technikai, 

tudományos és technológiai háttér ütközik az intézmények korlátozott (nagyon lassan 

változó) finanszírozási lehetőségével (Ujvári I.N. – 2013. szeptember 26-27). A helyzetet 

tovább bonyolítják az igénybevevők, akik szükségleteiknek a kielégítésére a költségvetési 

intézmény létre jött és akik leginkább a költségeik minimalizálásra törekszenek. 
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Költségvetési 
intézmény

(Egyetem, Kórház 
stb.)

Állam

Szállítók

Igénybevevők

Szolgáltatók

mint fenntartó 

és finanszírozó

Non profit

For profit For profit

Low cost

 

1.ábra Intézményi “hálózat” 

Saját szerkesztés  

Az előzőekben megfogalmazottak feloldhatatlannak tűnő konfliktus helyzeteket 

eredményeznek, amelyekre a felkészülés csak megfelelő vezetői eszköztár rendelkezésre 

állásával lehetséges. 

A Semmelweis Egyetem – ahol kontrolling igazgatóként dolgozom hat éve – ebben a 

környezetben működik és próbálja a gazdálkodását egyensúlyban tartani. 

A Semmelweis Egyetem alapvető célja, hogy oktatási rendszerén keresztül a tudomány és 

a kultúra több területén, a társadalom számára művelt, magas fokon képzett, felsőfokú 

végzettségű elméleti és gyakorlati szakembereket képezzen és továbbképezzen. 

Alapító okirata szerint alap- és kiegészítő tevékenységeket folytathat, mint – működési 

formáját tekintve – költségvetési intézmény, amely éves szinten közel 65 milliárd forintos 

költségvetési előirányzattal rendelkezik.  
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A Semmelweis Egyetemen
1
 

 oktatási, tudományos kutatási (kar, klinika, intézet, tanszék)  

 szolgáltató (gyógyító-megelőző-, informatikai-, szociális-, kulturális-, 

kollégiumi-, sport-, könyvtári-, levéltári- és egyéb feladatot ellátó)  

 funkcionális (gazdasági-, belső ellenőrzési-, igazgatási és szervezési-, 

műszaki szolgáltató- és egyéb feladatot ellátó) szervezeti egységek 

működnek. 

2014. évben – a teljesség szándéka nélkül – az alábbi struktúra szerint működik a 

Semmelweis Egyetem: 

 Egyetemi karok (6): 

 Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) 

+ ezen belül a klinikák Klinikai Központba szerveződve 

 Fogorvostudományi Kar (FOK) 

 Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) 

 Egészségtudományi Kar (ETK) 

 Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) 

 Testnevelési és Sporttudományi Kar (TSK, korábbi nevén TF) 

Megjegyzés: 2014. szeptember 1-től a Kar önálló Testnevelési 

Egyetemmé vált. 

 Centralizált szervezeti egységek: 

 Rektori Hivatal 

 Gazdasági Főigazgatóság 

- Pénzügyi Igazgatóság 

- Kontrolling Igazgatóság stb. 

 Operatív Főigazgatóság 

                                                                 

1
 Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) alapján. 
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Az Egyetem struktúráját a 2. számú összefoglaló ábra szemlélteti: 

 

2.ábra Semmelweis Egyetem struktúrája 

Saját szerkesztés  

A struktúra szemléltetése mellett fontosnak tartom kiemelni azt, hogy bár az egyes 

tevékenységek (szakfeladatok) finanszírozása az állam szempontjából elkülönítésre 

kerültek, azok szervesen nem választhatók külön ebben az intézményben. Hiszen például 

az orvosképzés gyakorlati oktatását a klinikákon végzik ott, ahol a betegellátás is folyik.  

A háttérszolgáltatói apparátus – amely a centralizáltan gazdálkodó szervezeti egységeket 

foglalja magába – a karok, klinikák és az egyéb szervezeti egységek munkáját segítik.  

A felsőoktatási tevékenység és az egyéb oktatási tevékenységek gazdasági és hivatali 

ügyeit kari szinten, illetve a karok alá tartozó szervezeti egységek szintjén végzik. 

A meglévő szerteágazó tevékenységek fuzionálása, valamint egyes gazdaságpolitikai 

hatások (pl.: közép-magyarországi régióra írnak-e ki pályázatot) miatt a 

forrásszerzési/teremtési potenciál korlátozott. Ezért a források rendelkezésre állása 
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jelentősen befolyásolja a megfogalmazott célokat és az egyes fejlesztések Egyetemen 

belüli megvalósíthatóságát. 

Általánosságban diszkrepancia jellemző az intézmény költségvetésére, miszerint a 

teljesítményarányos árbevételek és a feladatarányos költségek elszakadnak egymástól.  

Ezt a helyzetet tovább bonyolítja az, hogy bevételi oldalon a teljesítménytől független 

bevételek nem mindig előre ütemezhetően jelentkeznek (kormányzati intézkedések miatt), 

valamint az intézményi adósságállomány, a fizetőképesség romlása nemcsak a külső 

szállítók irányába, hanem az intézményi belső struktúrára is negatív hatással lehet  

(lásd 3. sz. ábra).  

 

Teljesítményarányos Feladatarányos

árbevétel költségek

„Diszkrepancia”: intézményi költségvetés

Teljesítménytől 

független bevételek:

-tulajdonos, állam által 

átadott pénzeszköz 

(bérkompenzáció)

-pályázatok

-adományok

Halasztott kiadások:

-Külső adósság:

szállítói tartozások,

ellátás romlása (?)

-Belső adósság:

dolgozók elmaradt

bére, elmaradó felújítások

Controlling és az információmenedzsment szerepének 

erősödése
 

3.ábra Gazdálkodási együtthatók 

Saját szerkesztés  

A fenti ábrából jól látszik, hogy a benne összefoglalt gazdálkodási hatótényezők révén 

felerősödik a controlling
2
 és az információmenedzsment szerepe. 

                                                                 
2
 A magyar szakirodalomban egyaránt előfordul a controlling és a kontrolling szó. Jelen tanulmányban 

egységesen controllingként szerepel, kivéve a szó szerinti idézeteket, illetve a Kontrolling Igazgatóság 

elnevezést. 
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III.  ADATTÁRHÁZ ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS 

RENDSZER (AVIR) ELŐKÉSZÍTÉSE  

 

1.  KIINDULÓ HELYZET  

 

 

Korábban a Kontrolling Igazgatóság széleskörű, a nevéből egyértelműen nem következő 

informatikai üzemeltetési tevékenységet is végzett, amely kiterjedt a gazdasági és a 

medikai rendszerek üzemeltetésére is.  

A Kontrolling Igazgatóság – az informatikai tevékenység centralizációját követően 

(2013), már informatikai üzemeltetési tevékenység nélküli – két fő tevékenységi területe a 

következő: 

 Klasszikus controlling feladatok: 

 üzemgazdasági tervezés 

 eltéréselemzés 

 üzleti terv készítése 

 költséghatékonysági vizsgálatok 

 Keretgazdálkodás: 

 decentralizált és centralizált gazdálkodás 

 üzemgazdasági keretek tervezése 

 keretek menedzselése. 
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4. ábra A Kontrolling Igazgatóság jelenlegi felépítése 

Forrás: Kontrolling Igazgatóság Egység szintű Működési Szabályzata 

 

 

Igazgatói munkám elején rövid időn belül nyilvánvalóvá vált az, hogy az egyetemi 

vezetők nem, vagy csak késve kaptak rendszeres kimutatásokat a gazdálkodásról és a 

teljesítmény mutatószámokról. A szolgáltatott adatok validitása is gyakran kifogásolható 

volt, mivel sokszor nem jutott elegendő idő az elkészült anyagok részletes és szakszerű 

elemzésére, ellenőrzésére.  

A felső vezetés részéről ezek voltak a leggyakrabban megfogalmazott kritikák az 

igazgatóság irányába. 
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2.  ELVÁRÁSOK  ÉS CÉLOK MEGFOGALMAZÁSA  

 

 

2010-ben kezdtünk el foglalkozni azzal a gondolattal, hogy egy jól strukturált vezetői 

információs rendszer kialakítása a megfogalmazott kritikák és hiányosságok nagy részét 

orvosolná. Ehhez bizonyos alapfeltételeket és elvárásokat már az elején tisztázni kellett.  

Az induláskor kollégáimmal elkészítettünk és értékeltünk egy egyszerű  

2x2-es SWOT analízis olyan elemeit (lásd. 5. sz. ábra), amelyek hatással lehetnek az 

AVIR projektre. 

 

 

5. ábra SE SWOT analízis 

Saját szerkesztés  

Az ábrában felsorolt tényezők alapján megállapítható, hogy felsővezetői elkötelezettség, 

magasabb informatikai ismeretek, valamint rendszerben gondolkodás, rendszerszemlélet 

és átlátó-képesség nélkül nem lehet sikerre vinni az AVIR projektet. Ugyanakkor az ún. 

alapfeladatok megoldása és a működő rendszerek sajátosságainak megismerése hiányában 

nem lett volna értelme elkezdeni a vezetői információs rendszer kialakítását. Ilyen volt 

például az, hogy a gazdálkodási (SAP) rendszer költséghelyi struktúrája a 2006-os 

bevezetésekor nem lett kellő mélységben tagolva, ezt újra kellett gondolni, különös 
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tekintettel arra, hogy jogszabályi változások módosították a szakfeladati rendet. 

Lényegében tehát újra kellett építeni a gazdálkodási rendszert. A 2011-es gazdálkodási 

évre sikerült megvalósítani az új költséghelyi struktúrát és azt azóta is zökkenőmentesen 

használjuk. 

A vezetői információs rendszer tervezése szempontjából további fontos feladat volt, hogy 

megismerjük az Egyetemen alkalmazott további információt előállító rendszereket is 

(medikai rendszer, hallgatói információs rendszer, egyéb kisebb rendszerek stb.).  

Az egyetemi rendszereket a következő ábra szemlélteti: 

 

6. ábra Alkalmazott SE rendszerek  

Saját szerkesztés  

Az ábrában szereplő rendszerek egymáshoz való viszonya, integráltsága különböző 

mértékű. Ugyanakkor mindegyike egyedi ügyrend szerint működik. Itt csak két példát 

említenék: 

 A gazdasági rendszerben (SAP) az adatok a gazdálkodási folyamatok 

sajátosságából adódóan – real time – folyamatosan változnak. Ez az egyes 

információk visszakereshetőségét nagyban megnehezíti.  

 A klinikai rendszernél (MedSolution) pedig számolnunk kellett azzal, hogy 

bizonyos finanszírozási adatok részlegesen (pl.: előbesorolások miatt), 

vagy csak késve (kb. 2 hónap csúszással) állnak a rendelkezésünkre. 
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Tehát a különböző rendszerek sajátosságait egy rendszerbe kellett összehozni úgy, hogy 

az egyetemi vezetők – viszonylag – „időben” értesüljenek az Egyetem gazdálkodási, 

finanszírozási, pénzügyi és szakmai helyzetről. 

Alapelvárásként fogalmaztuk meg azt is, hogy kizárólag szűrt és ellenőrzött 

információkat fogunk használni a klasszikus irányítási funkciókat kiegészítve  

(lásd a 7. sz. ábrát).  

Információ 
gyűjtés

Információ 
feldolgozás 
(ELEMZÉS)

Döntés-
előkészítés

Ellenőrzés Végrehajtás DÖNTÉS

Ellenőrzés

Szűrés

 

7. ábra Irányítási funkciók saját kiegészítéssel 

Prof. Dr. Székely Csaba, Menedzsment 1,  Bevezetés, a vállalat-irányítás alapjai című előadás alapján 

 

Az előzőekkel egy időben konkrét célok kerültek megfogalmazásra, amelyek jelenleg is 

érvényesek: 

 információk egységes és közös rendszerbe hozása:  

az Egyetem gazdálkodásának szerteágazó adathalmazát egy adattárházban 

koncentráljuk.  

 információáramlás hatékonyságának növelése:  

az Egyetem felsőbb vezetői és a szervezeti egységek vezetői számára 

naprakész, pontos információszolgáltatás és az eszközrendszer 

működtetése.  

 gyorsabb vezetői reagáló képesség: az információk kezelése „just in time 

(éppen időben)” szemléletben, amelynek köszönhetően a külső és belső 

környezet változásából fakadóan gyorsabban és hatékonyabban lehet 

vezetői döntéseket hozni és a beavatkozási területeket megjelölni.  
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3.  KERETFELTÉTELEK RENDE LKEZÉSRE ÁLLÁSA  

 

 

A munkát jelentősen segítette és felgyorsította, hogy az Egyetem a TÁMOP - 4.1.1/A-

10/2/KMR-2010-0006. számú pályázat keretében forrást szerzett az Adattár alapú 

Vezetői Információs Rendszer (rövidítve: AVIR) kialakítására. A pályázat tartalmát 

tekintve, elsősorban hallgatói és oktatói információs rendszerhez kapcsolódó AVIR-t írt 

elő, viszont az egészségügyi szolgáltatás súlyának megfelelő felsővezetői 

elkötelezettségnek is köszönhetően, az egész Egyetemre kiterjedő, annak hármas 

alapfunkcióját – oktatás, kutatás, egészségügyi szolgáltatás – támogató teljes körű 

rendszer kialakítása lett az elvárt cél. 

A pályázat keretében elnyert összegből személyi jellegű, dologi és felhalmozási 

(számítógép, multifunkcionális nyomtató-scanner beszerzése stb.) kiadások fedezete 

realizálódott. Így az AVIR-projekt elején már biztosíthatóak voltak a tárgyi és az anyagi 

ösztönzési feltételek. A pályázat időtartama 2 év és 3 hónap volt. A lejártát követően,  

2012. szeptember 1-től folyamatos fenntartási kötelezettsége van az SE-nek, minimum  

5 éven keresztül. 

Az AVIR projekt maga egy szemléletváltás megvalósításának szándékával indult el.  

A rendelkezésre álló feltételek mellett szükség volt az Egyetemen belüli szakterületek 

együttműködésére és bizonyos belső munkahatékonyság javítására.  

Az SE-AVIR projekt már az elején folyamatos és proaktív változások „kikényszerítését” 

jelentette mind a hiányosságok, a hibák felszámolására, mind pedig a megfelelő minőségű 

és gyakoriságú adatszolgáltatás megvalósítására. Természetesen már az induláskor „bele 

volt kódolva” a projektbe a belső (értsd KOIG-en belül) és külső (Egyetemen belüli más 

szakterület) feszültség megjelenése.  

A vezetői információs rendszer bevezetésével sérülő (belső) információs monopóliumok 

miatti változtatásokkal kapcsolatos szervezeti ellenállás kezelése, csökkentése érdekében 

már a pályázat indulásakor megpróbáltuk bevonni az érintett szakterületek 

igazgatóságait a fejlesztésbe. Ennek eredményeként javult a területek közötti horizontális 
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kommunikáció és elindult – a korábban nem kielégítően működő – rendszeres 

adatszolgáltatás.  

Ebben a szituációban lényeges kérdés volt, hogy kollégáim képesek-e önálló 

problémamegoldásra, és ha igen, akkor motiváltak-e az önálló felelős munkavégzésre. 

Ennek a kérdésnek a megválaszolásában nagyban segített az, hogy rendkívül jó volt a 

munkatársaim hozzáállása, mivel elsősorban pozitív változásnak, szakmai kihívásnak 

tartották a feladatot és  másodlagosnak tekintették a többletfeladat ellátásáért, a TÁMOP 

pályázaton belül kapott anyagi ösztönzést. A problémák hatékony megoldásában az is 

közre játszott, hogy heti – szükség esetén akár napi – megbeszélést tartottunk a 

kollégákkal. A megbeszélések tartalmukat tekintve leginkább arról szóltak, hogy vajon mi 

az, amire egy felsővezetőnek szüksége lehet, hogyan szemléltessük az információt és 

mely rendszeres vezetői igények kielégítése élvez prioritást, illetve az információk 

keletkezésének, előállításának gyakorisága szinkronba hozható-e az igényekkel. 

A Kontrolling Igazgatóságon belül is szükség volt létszámfejlesztésre – a projekt elején  

1 fő gazdasági informatikus, programozó kolléganő került felvételre – és 

munkahatékonyságot javító intézkedésekre, amelyek elősegítették az új feladat, az AVIR 

kialakítását és folyamatos fejlesztését. Egy „régi” kolléga és az újonnan felvett kolléganő 

megtanulták az AVIR kapcsán alkalmazott, bérelt adattárház szoftver használatát és 

önképzéssel pedig – az egyszeri díjazásért megvásárolt – vizuális megjelenítő szoftvert. 
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IV.  MEGVALÓSÍTÁS, HASZNÁLATBAVÉTEL 

 

A pályázat befejezésének időpontjára, 2012. augusztus 31-re sikerült egy működő 

felsővezetői információs rendszert kialakítani, amely szerepét és funkcióját tekintve 

lefedi a teljes egyetemi működést. Az AVIR-nak ekkor még két felülete volt, két 

különböző jogosultsági rendszerrel: az egyik a felsővezetői, a másik pedig a kari szűkített 

dashboard (műszerfal) felület. Mindkettő az Egyetem honlapjáról web-es felületen 

keresztül bárhonnan elérhető. 

A gyakorlatban az AVIR elemeiként a következők kerültek kialakításra, amelyek 

sajátosságai az alábbiak: 

 Adattár alapú rendszer működtetése: 

 kizárólag szűrt, ellenőrzött adatbevitel/átvétel és adattárolás 

(MySQL adatbázis) 

 több információ egységes rendszerbe hozásának megvalósítása  

  Adatok szemléltetése vizuális megjelenítő eszköz segítségével: 

 egy felületen több információ grafikai megjelenítése 

 elektronikus felület a papír alapú adatszolgáltatás felváltására 

 Webes felületen – az egyetemi honlapról jogosultságtól függően – elérhetők 

a megjelenített adatok, információk. A felület kezelését, vagyis az 

adminisztrátori teendőket a Kontrolling Igazgatóság Tervező és Elemző 

Osztálya látja el. 

Célunk elsősorban a vezetők tájékoztatása az intézmény, a karok és a szervezeti egységek 

gazdálkodási és alapfeladatainak tevékenységéről. 

Az adattárház alapú rendszerbe bekerülő ellenőrzött és szűrt adatok legfőbb forrásai:  

 SAP (gazdálkodási adatok: keret- és felhasználás; bevétel-kiadás stb.)  

 FIR-STAT (hallgatói és oktatói létszám-adatok) 

 HR-SAP adatok (dolgozói létszámok)  

 OEP-visszaigazolások (fekvő- és járóbeteg-ellátás teljesítményei). 
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Az adattárházból a kiválasztott adatokat vizuális megjelenítő eszköz segítségével, ún. 

műszerfalak (dashboardok) formájában hoztuk létre és tettünk elérhetővé az Egyetem 

honlapján keresztül (lásd az 8.sz. ábrát).  

 

 

8. ábra AVIR-grafikák megjelenítésének munkafolyamata 

Saját szerkesztés 
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V.  AZ AVIR RÖVID GYAKORLATI BEMUTATÁSA 

 

A fentiekből következően az AVIR egy „neverending story”, azaz soha véget nem érő 

fejlesztést jelent. Jelenleg is folyik az egyetemi szervezeti egység szintű AVIR 

kialakítása, amely további két felületből fog állni, az egyik az Egyetemen belüli 

egészségügyi szolgáltató szervezeti egységek részére („klinikai dashboard/műszerfal”) 

készül, a másik pedig átfogja az oktatási és a tudományos tevékenységet (oktatási és 

tudományos dashboard/műszerfal).  

 

9. ábra 2014-ben az AVIR elemei 

Saját szerkesztés 
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A klinikai szervezeti egység szintű műszerfalak 2014. augusztus 1-jével készültek el, és 

várhatóan 2014. szeptember 1-től teszt üzemmódban érhetők el a klinikák számára. 

Tartalmát tekintve egy rendszerbe hozza össze több év: 

- finanszírozási 

- kapacitás 

- gazdálkodási adatait (lásd 10.sz.ábra). 

 

 

10. ábra Klinikai műszerfal panelei 

Forrás: www.semmelweis.hu/AVIR 

 

 

Az egyes panelek kiválasztásával több grafikai megoldással jelennek meg az adatok. 

Példaként az alábbiakban a 11. számú ábrán a „Keretállás” és az „Összefoglaló” fülek alatt 

egy minta-klinika adataival látható az AVIR felület, amelynek adatai megjeleníthetők és 

letölthetők excel-formátumban is.  
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11. ábra Szervezeti egységek műszerfal panelei 

Forrás: www.semmelweis.hu/AVIR 
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VI. FEJLŐDÉS ÁLTAL INDUKÁLT SZŰK KERESZTMETSZET  

 

A projekt kapcsán több olyan tényezővel is találkoztunk – és találkozunk még ma is –, 

amelyek szűk keresztmetszetként is értelmezhetők, és folyamatos figyelmet igényelnek. 

Információmenedzsment keretében, a különböző szakmai területek adatainak egy 

szervezett, jól strukturált rendszerbe hozása és a papír alapú információk digitális 

formában való megjelenítése nem csak egyszeri, bevezetéskori fejlesztést, hanem 

folyamatos munkát jelent. Az AVIR feladatok ellátása nem áll meg a 2012-ben fejlesztett 

felsővezetői és kari műszerfalaknál, hanem további információs igények kielégítésére új 

fejlesztések készülnek. Szűk keresztmetszetként értelmezhető ebben az esetben az 

információk rendelkezésre állása és minősége. 

Technikai és technológiai feltételek biztosítása úgy, hogy ez jelentős többletköltséggel 

(pl.: liszenszek fizetésével) ne járjon. Az AVIR elemei közül hosszabb távon fenntartani 

szükséges a bérleti konstrukcióban használt adattár alapú rendszert (amely nem liszensz 

függő) és a vizuális megjelenítő szoftvert, amelynél pedig maximum a technológiai 

fejlesztések frissítésének költségét kell viselni. Ez a konstrukció képes hosszabb távon 

biztosítani a vezetők információval való ellátását.  

A szervezetfejlesztés, a szervezeti struktúra biztosítása a zökkenőmentes működés 

elősegítésére elengedhetetlen. 2013-ban volt az első alkalom, hogy javaslat készült az 

igazgatóság hatékonyabb működését elősegítő szervezeti struktúra módosítására.  

A javaslat lényegét tekintve abból állt, hogy a jelenleg két osztályból álló igazgatóság egy 

új osztállyal kerülne kibővítésre, valamint a feladatok diverzifikálását követően 

kezelhetővé válna a rendszeres adatszolgáltatások, elemzések elkészítése és 

szervezettebben lehetne megvalósítani az ad-hoc jellegű igényeket is (lásd a 12. sz. ábrát). 
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12. ábra Kontrolling Igazgatóság szervezetfejlesztési koncepciója 

Saját szerkesztés 

A belső és külső adatszolgáltatási tevékenység támogatása, bővítése érdekében 

létrehozandó egy új szervezeti egység, ún. Kontrolling Információs Központ (rövidítve: 

KIK). Ez az egység lenne dedikáltan felelős az Adattárház alapú Vezetői Információs 

Rendszer (AVIR) feladatainak teljesítéséért, amelyek röviden a következők szerint 

részletezhetők: 

 Az AVIR felülethez kapcsolódó adattárház rendszeres feltöltése 

 Web-es megjelenítő felületre való adatok kiválasztása 

 Információgyűjtés, feldolgozás, szolgáltatás 

 A belső szervezeti egységektől az adatszolgáltatások biztosítása. 

Ennek összefogására szükséges működtetni egy belső információs 

rendszert, amelynek révén teljesülhet: 

- mennyiségi és minőségi 

- állandó és eseti  

- külső és belső információk összeszervezése. 

 Kontrolling elemzések szervezett és rendszeres 

- eltéréselemzések,  

- megtérülési számítás,  
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- cash-flow kimutatás,  

- önköltségszámítás – elő/utókalkulációk végzése. 

 Eredmények ellenőrzése/elemzése és beavatkozási területek 

kijelölése. A célok és a ténylegesen elért eredmények közötti 

eltérések vizsgálata. Feladat az okok feltárása: tervezési hiba, 

helytelen információ, fejlődési irány rossz becslése, piaci igények 

helytelen felmérése, egyéb külső tényezők stb. Eltérések esetén 

kérdéslistát lehet felállítani (Kellően megalapozottak-e a 

tervadatok? Milyen mértékben tértek el a tervtől? Mekkora a 

kritikus eltérés mértéke? Milyen okokra vezethetők vissza az 

eltérések? stb.) 

Mind a humán, mind pedig az alkalmazott infrastruktúra finanszírozhatóságának 

megoldása az AVIR-rendszer a fenntarthatósága szempontjából kulcskérdés. 

Talán az egyik legnehezebb feladat a vezetői figyelem folyamatos fenntartása, vagyis 

elérni azt, hogy az AVIR-t rendszeresen használják azok, akiknek készül. Az ilyen jellegű 

szervezeti kultúra fejlesztését hatékony kommunikációval, a rendszerről tartott 

előadásokkal és e-mailes hírlevelek küldésével szeretnénk folyamatosan megvalósítani. 
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VII. EREDMÉNYEK ÉS  TOVÁBBI CÉLOK – 2014 

 

Az AVIR projekt nem csak az újdonságánál fogva jelent új feladatokat, hanem az AVIR 

működtetése is egy folyamatos kihívás. Rugalmassága és könnyen kezelhetősége révén 

akár oktató, akár orvos stb. gyorsan megtanulhatja és bárhol, on-line elérheti a világon. 

Használatához nem szükséges szakember (pl.: controller, pénzügy, számvitel stb.), mivel a 

műszerfal felületek értelmezését a „magyarázat” gomb megnyomásával előhívott leírások 

segítik, így könnyen értelmezhetővé válnak a vizuális megjelenítő felület ábrái. Az 

adminisztrátori felület kezelése is a Kontrolling Igazgatósághoz tartozik, melynek 

köszönhetően a felmerült kérdésekre, kérésekre gyorsan tudunk reagálni. 

Az AVIR előnye, hogy a különböző rendszerekből származó adatok egy rendszerben 

történő kezelésével strukturált és visszakereshető adattárház jött létre. A megjelenített 

web-es felületen keresztül könnyen átlátható és gyorsan elvégezhető összehasonlító 

elemzéseket, valamint trendanalízist tud végezni bármelyik felhasználó. Segítségével 

felgyorsult az információszolgáltatás és kialakult a vezetők részéről az elektronikus (nem 

papír alapú) információkra és az adatok grafikai megjelenítésére való igény. 

További jelentős mérföldkövet fog jelenteni annak elérése, ha az igazgatóságon belül 

külön szervezeti egységet sikerül kialakítani az AVIR folyamatos működtetésére. 

Véleményem szerint, az információk kezelése szabályozott formában lehet hatékony. 

Ezért ezzel kapcsolatban 2014-ben a Kontrolling Igazgatóság által meghatározott 

minőségcélok között szerepeltettünk két feladatot, amelyek megvalósítását fontosnak 

tartjuk: az egyik egy, a felhasznált információk köréről készül (kinek, mikorra és milyen 

adatokat, információkat kell szolgáltatni stb.) AVIR szabályzat és az AVIR felület 

használatáról egy kézikönyv készítése. 

Az Egyetemen belül, a – különböző szintű és beosztású – vezetőkkel való kommunikáció 

során, mindeddig megerősítést kaptunk abban, hogy az AVIR – az általunk kidolgozott 

formájában – egy olyan újdonság, amely az Egyetemen eddig még nem működött 

használható formában és van rá igény, érdeklődés.  
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