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Bevezetés 

A témaválasztás fontossága és időszerűsége 

A társadalmi és gazdasági változások a katonai felsőoktatási rendszert is átalakulásra, 

modernizációra kényszerítik azért, hogy működése összhangba kerüljön az alapvetően 

megváltozott fenntartói igényekkel, társadalmi szükségletekkel. A kényszerítő tényezők 

között kiemelkedő szerepet játszik a Magyar Honvédség beiskolázási igényeinek 

drasztikus csökkenése és az állam pénzügyi szerepvállalásának mérséklődése.  

Az 1990-es évektől a hadsereg létszámának ütemes és jelentős csökkenése következtében 

erősen mérséklődött a végzett tisztek iránti igény. [1] A katonai felsőoktatásban a képzési, 

átképzési valamint továbbképzési állami megrendelés jelentősen visszaesett. [2] Közben a 

polgári felsőoktatásban bekövetkezett lényeges változásokkal is lépést kell tartani, ami azt 

jelenti, hogy a katonai felsőoktatás gyakorlatilag a rendszerváltozás óta folyamatos 

átalakítás alatt van.  

Az egyre változó társadalmi és politikai környezet új célokat, új stratégiákat, valamint 

ehhez illeszkedő szervezeti rendszert és más intézményi kultúrát kíván meg. [3] [4] A 

katonai felsőoktatás oktatási rendszerét hozzá kell igazítani a honvédség megváltozott 

struktúrájához. A katonai felsőoktatással szemben megfogalmazódik az az elvárás, hogy 

költséghatékonyan és eredményesen teljesítse a nemzetvédelemből valamint a szövetségi 

kötelezettségéből adódó feladatait. [5] Ebből származik a katonai felsőoktatás 

korszerűsítési céljainak és feladatainak egy része. További modernizációs kényszert 

hordoznak magukban, az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) létrehozásából adódó 

követelmények, a bolognai folyamathoz való csatlakozás, valamint a felsőoktatási 

intézmények akkreditációs kötelezettségei.  

A katonai felsőoktatás vezetőinek egyre gyakrabban kell szembenézniük olyan 

kérdésekkel, hogy a szervezet gazdaságilag és technikailag hatékonyan végzi-e a 

tevékenységét. Mennyi az a lehető legkisebb költség, amellyel a katonai felsőoktatás céljai 

még megvalósíthatók az elvárt eredmények csökkentése nélkül? Mennyi az a lehető 

legtöbb eredmény, amely az adott erőforrások felhasználásával még elérhető? A katonai 

felsőoktatás oktatási- és szervezeti rendszerének átalakítása során számtalanszor előtérbe 

kerül, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) dolgozóinak száma, vagy 

az egyetem által elfoglalt terület nagysága hogyan optimalizálható. A mérethatékonyság 
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vizsgálata megmutathatja és egyben indokot is adhat a vezetés számára, hogy 

központosításra vagy éppen ellenkezőleg, decentralizációra van szükség.  

A katonai felsőoktatást további kihívás elé állítja, hogy államháztartási szervezetként meg 

kell feleljen a három „e” követelményének, azaz gazdaságos (economical), hatékony 

(efficient) és eredményes (effective) legyen1.[6] A hatékonyság vizsgálata fontos 

információkat szolgáltat a vezetés számára arról, hogy a szervezet működésének 

gazdaságossága és eredményessége hogyan fokozható. A katonai felsőoktatás 

gazdaságosságát a fenntartó, eredményességét többek között a Magyar Akkreditációs 

Bizottság (MAB) ellenőrzi, a ZMNE akkreditációja pedig a közeljövőben várható. 

Így elengedhetetlenek azok az információk, amelyek visszacsatolást nyújtanak a szervezet 

működéséről, és segítenek feltárni azokat a pontokat, ahol az korrigálásra szorul. 

Kutatásom központi problémája, hogy a katonai felsőoktatás hatékonyságának 

mérésére alkalmas informatikai módszert dolgozzak ki és meghatározzam az 

alkalmazásának feltételeit. Kutatásaimtól olyan eredményt várok, amely lehetővé 

teszi a katonai felsőoktatás hatékonyságának mérését, valamint információk 

nyújtását a szervezet vezetése számára a hatékonyság növelése érdekében. 

A kutatási probléma megoldása érdekében a következő hipotéziseket 

állítottam fel: 

H1: Feltételeztem, hogy a termelési határtól való távolságon alapuló Data Envelopment 

Analysis (DEA) módszer alkalmas a katonai felsőoktatás hatékonyságának mérésére. 

H2: Feltételezem, hogy a katonai felsőoktatás hatékonyságvizsgálatának eredményei 

segítik a versenyképes felsőoktatási szolgáltatás nyújtását, továbbá a katonai 

felsőoktatással szembeni elégedettség javulását eredményezik. 

H3: Feltételezem, hogy egy integrált egyetemi információs rendszer alkalmazásával 

lehetővé válik a katonai felsőoktatás hatékonyságának vizsgálata, és ez nagymértékben 

hozzájárul a stratégiai tervezés sikerességéhez és biztosítja a felsőoktatási piac és a 

katonai felsőoktatás konzisztenciáját. 

                                                 
1 Az államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 9. §. (8) bekezdés 
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Kutatási célok 

A kijelölt kutatási probléma igen sok, önmagában is kutatásra érdemes részprobléma 

vizsgálatát teszi lehetővé, melyek közül a kutatásom céljaiként a következőket 

fogalmaztam meg: 

1. Igazolni a katonai felsőoktatásban a hatékonyságmérés informatikai támogatásának 

szükségességét a teljesítményértékeléssel és a minőségbiztosítással való kapcsolata 

alapján, a jogszabályi hátterének feltárásán keresztül. 

2. Meghatározni a hatékonyságmérés lépéseit a különböző eljárások összehasonlító 

elemzése alapján, valamint tanulmányozni a felsőoktatási szektor 

hatékonyságmérésének hazai és nemzetközi tapasztalatait, olyan eljárásra való 

javaslattétel érdekében, amely a katonai felsőoktatás esetében alkalmazható. 

3. Meghatározni a katonai felsőoktatás általános rendszermodelljének szintjén a 

hatékonyságmérést befolyásoló legfontosabb erőforrásokat (inputokat) és 

eredményeket (outputokat), továbbá hatékonyságvizsgálati eredményekkel 

bizonyítani a Data Envelopment Analysis (DEA) módszer alkalmasságát a katonai 

felsőoktatás hatékonyságának mérésére és versenyképes felsőoktatási szolgáltatás 

nyújtásának támogatására. 

4. Kidolgozni egy olyan információs modellt, amely: 

− lehetővé teszi egy integrált egyetemi információs rendszer létrehozását; 
− alkalmas a katonai felsőoktatás hatékonyságának vizsgálatára;  
− támogatást nyújt a stratégiai tervezésben,  
− biztosítja a felsőoktatási piac és a katonai felsőoktatás konzisztenciáját. 

Nem volt célom: 
− a katonai felsőoktatás szervezetén belüli strukturális kapcsolatok vizsgálata; 
− a katonai felsőoktatás vezetési-irányítási rendszerének vizsgálata, értékelése; 
− a katonai felsőoktatás minőségbiztosítási rendszerének elemzése. 

Az 1. kutatási célkitűzés elérése érdekében a következő feladatokat hajtottam végre: 
1. meghatároztam a hatékonyság és a teljesítmény kapcsolatát; 
2. meghatároztam a hatékonyság és a minőségbiztosítás kapcsolatát; 
3. feltártam a hatékonyság mérésének jogszabályi hátterét és a katonai 

felsőoktatásban jelenleg alkalmazott módszerek jellemzőit. 

A 2. kutatási cél teljesülése érdekében az alábbi feladatokat oldottam meg: 

1. meghatároztam a katonai felsőoktatás hatékonyságmérésének lehetséges céljait; 
2. meghatároztam a célokat kielégítő eljárásokat; 
3. feltártam a hatékonyságmérés katonai felsőoktatásban jelenleg alkalmazott 

módszereit; 
4. feltártam a hatékonyságmérés alkalmazásának hazai és nemzetközi tapasztalatait. 
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A 3. kutatási célkitűzés elérése érdekében a következő feladatokat hajtottam végre: 

1. meghatároztam a katonai felsőoktatás hatékonyságvizsgálatának egységeit; 
2. feltártam a katonai felsőoktatásban felhasznált erőforrásokat (inputokat); 
3. feltártam a katonai felsőoktatás elért eredményeit (outputok); 
4. bemutattam a hatékonyságmérés gyakorlati alkalmazását. 

A 4. kutatási cél elérése érdekében az alábbi feladatokat végeztem el: 

1. feltártam az információs rendszerek tervezésének és szervezésének szakirodalmát; 
2. meghatároztam az információs modell célját; 
3. megvizsgáltam a jelenlegi információs rendszereket; 
4. meghatároztam a hatékonyságmérési információs rendszerrel szemben támasztott 

követelményeket; 
5. kidolgoztam a hatékonyságmérési információs rendszer logikai 

rendszerspecifikációját; 
6. kidolgoztam a hatékonyságmérési információs rendszer programtechnikai 

jellemzőit. 

Az alkalmazott kutatási módszerek 

Az általam alkalmazott kutatási módszerek a katonai felsőoktatási folyamat jelenségeinek 

tanulmányozására és a hatékonyságméréssel kapcsolatos ismeretek gyakorlati 

alkalmazására irányultak. Széleskörű szakirodalmi kutatómunkát folytattam a teljesítmény, 

a hatékonyság fogalmának értelmezése, a teljesítménymérési eljárások és alkalmazásuk 

feltárása, valamint az SSADM strukturált rendszerelemzési módszer gyakorlati 

alkalmazása érdekében. Kutatási tevékenységemet tudatosan és tervszerűen végeztem, 

tekintettel az adott vonatkozásban rendelkezésre álló, eddigi tudományos ismeretekre, 

melynek célja új, a katonai felsőoktatásban hosszabb vagy rövidebb távlatban használható, 

általános érvényű összefüggések megállapítása volt. 

A hatékonyságmérési eljárások meghatározásához matematikai modelleket alkalmaztam. A 

katonai felsőoktatás legfontosabb bemeneti és kimeneti adatainak meghatározásához 

általános rendszermodellt, a Zrínyi Egyetemi Információs Rendszer létrehozásához 

információs modellt használtam. Empirikus vizsgálatot végeztem a katonai felsőoktatás 

hatékonyságának mérésére, amelynek eredményei alapján az alkalmazás feltételeire 

vonatkozó következtetéseket vontam le.  

Kutatási eredményeimet rendszeresen publikáltam szakmai kiadványokban, valamint 

tudományos előadás formájában. 
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A doktori értekezés felépítése 

Az 1. fejezetben megvizsgálom, hogy a hatékonyság mérése milyen típusú vezetési 

feladathoz köthető. Összehasonlítom a vezetés és a menedzselés fogalmát, valamint a 

szakirodalom segítségével tanulmányozom a teljesítmény és a hatékonyság fogalmát. 

Megállapítom a minőség és a hatékonyság kapcsolatát, valamint feltárom a hatékonyság 

vizsgálatának jogszabályi hátterét. Elemzem és értelmezem a teljesítményértékeléssel és 

hatékonysággal összefüggésbe hozható MAB ajánlásokat, és megvizsgálom a jelenlegi 

helyzet jellemzőit. 

A 2. fejezetben a hatékonyság fogalmát matematikai oldalról közelítem meg, hogy 

megállapítsam a katonai felsőoktatás hatékonyságvizsgálatának lehetséges céljait és 

alkalmazható eljárásait. Az eljárások összehasonlítása alapján meghatározom azokat a 

követelményeket, amelyeket a katonai felsőoktatás esetében figyelembe kell venni. 

Feltárom az államigazgatási szerveknél a teljesítmény mérésére jelenleg alkalmazott 

modelleket, és tanulmányozom a felsőoktatás Data Envelopment Analysis módszerrel 

történő hatékonyságmérésének nemzetközi tapasztalatait.  

A 3. fejezetben általános rendszermodellt hozok létre, hogy megvizsgáljam a katonai 

felsőoktatásban felhasználható legfontosabb erőforrásokat (inputokat) és elérhető 

eredményeket (outputokat). Empirikus vizsgálatokat végzek, hogy bizonyítsam, a katonai 

felsőoktatás hatékonyságának mérése informatikai módszerekkel támogatható, és a 

hatékonyságvizsgálat eredményei segíthetik a versenyképesebb felsőoktatási szolgáltatás 

nyújtását, továbbá a katonai felsőoktatással szembeni társadalmi elégedettség javulását 

eredményezhetik. 

A 4. fejezetben feltárom az információs rendszereken alapuló alkalmazások elemzésére és 

tervezésére vonatkozó szakirodalmat, és az SSADM módszert használom annak 

érdekében, hogy egy integrált egyetemi információs rendszert hozzak létre. Megvizsgálom 

a jelenlegi rendszerek fizikai- és logikai adatfolyam szerkezeteit, amelynek alapján 

összeállítom a tervezett rendszerrel szemben támasztott követelményeket. Alternatívák 

mérlegelése után egy Zrínyi Egyetemi Információs Rendszer (ZEIR) információs modelljét 

hozom létre, amelynek alkalmazásával lehetővé válna a katonai felsőoktatás 

hatékonyságának mérése. Megtervezem a modell főbb adatfolyamait, összeállítom a 

logikai adatmodelljét, bemutatom a rendszer által végrehajtandó legfontosabb 

tevékenységeket, és javaslatot teszek a kommunikációs felület néhány képernyőképére. 
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1. A hatékonyság szerepe a katonai felsőoktatásban  
A társadalmi-, gazdasági változások a katonai felsőoktatás vezetőinek döntéseire is 

hatással vannak. Míg a rendszerváltás előtt a katonai felsőoktatást elég volt „vezetni”, 

addig napjainkban annak „menedzselésére” van szükség. A vezetés és a menedzselés 

közötti különbséget a hadsereg esetében [7]-ben a szerző nagyon szemléletesen így 

érzékelteti: „Békeidőben egy hadsereg általában jól működik a hierarchia aljától a tetejéig 

terjedő jó igazgatással és menedzsmenttel, a csúcson összpontosuló jó vezetéssel 

párosulva. Háború idején azonban minden szinten kompetens vezetésre van szükség. Még 

senki sem talált ki olyat, hogyan lehetne az embereket hathatósan harcba menedzselni: 

vezetni kell őket.”  

De mi a különbség a vezetés és a menedzselés között? A kérdés megválaszolásához térjünk 

vissza a tudományos vezetés elméletének kialakulásához, ami [8] [9] szerzőinek nevéhez 

köthető. Mindketten az un. klasszikus irányzat vezetéselméletét képviselték, vagyis a 

formális szervezetet tekintették alapvetőnek és szerintük a szervezetek működésének 

alapvető célja az ésszerű és racionális működés. A szerzők irányzatai indították el a 

scientific management irányzatát, és helyezték a vezetést tudományos alapokra, bár ezt 

technikai oldalról vizsgálták.  

Forradalmi gondolataikat arról, hogy a vezetésnek racionális elemei vannak, a kortársaik 

közül kevesen fogadtak el, ahogy azt is, hogy szerintük a vezetés megtanulható és nem a 

társadalmi helyzettől vagy adottságoktól függ. A felső vezetés szervezetét, működését, 

feladatait, egyéb funkcióit dolgozta fel [8] fő művében2, melynek angolra fordítása után3  

jelent meg a menedzsment szó. Így lett a francia Administration (igazgatás) később 

Management, ami a magyar fordításokban hol vezetésként, hol irányításként, hol 

menedzsmentként szerepel, elindítva számtalan vitát a mai napig a vezetéselméleti 

szakemberek között a három fogalom helyes értelmezésével kapcsolatban. [10] [11][12] 

[8]-ban a szerző a vezetés feladatát úgy definiálta, hogy „a vállalat átfogó gazdasági tervét 

meghatározza, szervezetét kialakítsa, működtesse, valamint a különféle erőforrásokat 

összehangolja, és igénybevételüket ellenőrizze”. [13]-ban a szerző a menedzsment 

fogalma alatt egy szervezet emberi-, pénzügyi-, fizikai- és információs erőforrásai 

                                                 
2 Fayol (1916), Administration Industrielle et Générale 
3 Constance Storrs fordítása az 1949-es angol nyelvű kiadásban General and Industrial Management címmel 
jelent meg 
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tervezésének és azokról való döntésének, szervezésének, irányításának és vezetésének 

folyamatát érti a szervezet céljainak eredményes és hatékony megvalósítása érdekében.  

A menedzsment fogalom [10]-ben megfogalmazott értelmezésének és a klasszikus 

vezetéselmélet felfogását összehasonlítva, kitűnik, hogy a vezetés a menedzsment része, 

nem pedig egésze (1.táblázat). Mind a vezetés, mind a menedzselés esetében 

megfigyelhető, hogy az ellenőrzési funkció értékeli a szervezet teljesítményét és értékeli az 

eredmények teljesülésének mértékét. A teljesítmény, és azon belül a hatékonyság 

vizsgálata tehát az ellenőrzési vezetési funkcióhoz köthető.  

1. Táblázat A vezetés és a menedzsment fogalmának összehasonlítása 

 

A katonai tanintézetek 90-es évek közepéig parancsnok által „vezetett” katonai szervezetek 

voltak, majd az 1993-as felsőoktatási törvény életbe lépése után elkezdődött a katonai 

felsőoktatás beilleszkedése a polgári felsőoktatási intézmények közé. [14] [15] [16] [17] A 

bolognai folyamattal párhuzamosan történő sorozatos katonai felsőoktatást érintő 

integráció azt eredményezte, hogy az intézményi „vezetés” fokozatosan menedzseléssé 

alakult át és a katonai felsőoktatás vezetőinek döntéseit mára a ZMNE minél sikeresebb 

menedzselése jellemezze.[18][19][20] A megváltozott fenntartói igények és társadalmi 

szükségletek nem könnyítik meg ezt a feladatot. [21] Ez a katonai felsőoktatás vezetőitől 

olyan szemléletet igényel, ami gyors és hatékony reagálást tesz lehetővé a fenntartó és a 

tudáspiac igényeire is. A katonai felsőoktatás tényleges teljesítményének ismerete nélkül 

azonban a katonai felsőoktatás menedzselése lehetetlen. A következőkben, hogy a 

teljesítmény és a hatékonyság közötti kapcsolatot vizsgálom.  

Menedzsment terminológia Klasszikus vezetéselméleti 
terminológia  

Menedzsment funkciók Vezetési funkciók 

Tervezés- Döntés A szervezet céljainak kitűzése 
és elérésük módjának eldöntése Tervezés 

Munkaterv létrehozása, amely a 
szervezet elérni szándékozott 
állapotához szükséges programot 
tartalmazza 

Szervezés A feladatok és az erőforrások 
egymáshoz rendelése Szervezés A szervezetek ellátása és a 

feltételek biztosítása 

ellenőrzés 

értékelés Irányítás 

beavatkozás 

A követelmények előírása, a 
szervezet teljesítményének 
ellenőrzése, eltérés esetén 
beavatkozás 

Rendelkezés A szervezet működtetése 

nevelés 

tanácsadás 
Koordinálás A szervezeti tevékenységek 

harmóniába hozása 
Vezetés 

Ítéletalkotás 

A szervezet tagjai 
viselkedésének befolyásolása a 
célok meghatározása és 
megvalósítása érdekében Ellenőrzés 

A folyamat követése, az 
eredmények teljesülésének 
mérése, ellenőrzése 
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1.1. A hatékonyság és a teljesítmény 

A hatékonyság és a teljesítmény fogalmát a gazdasági életben már régóta széles körben 

használják, viszont az államháztartási és a non-profit szervezetek hatékonyságának és 

teljesítményének értékelése az egyik legbonyolultabb feladat. Hogyan lehet meghatározni, 

hogy mikor hatékony az oktatás, vagy az egészségügy? A kérdés eldöntéséhez először is 

értelmezem a teljesítmény fogalmát. 

A szakirodalomban viszonylag kevés szerző határozza meg definíció szinten, hogy mit 

jelent a teljesítmény és egyszerűen axiómaként kezeli. Az értelmező kéziszótárban azt 

találjuk a címszó alatt, hogy „az a lemérhető adatszerű eredmény, amelyet valaki, valami, 

valamely munkaterületen vagy más hivatásszerű tevékenységben megszabott időben el tud 

érni”. [22]  

A meghatározásban szereplő mérhető „adatszerű eredményt” az egyes szerzők 

többféleképpen jellemzik. [23]-ban a szerző szerint: „Egy vállalat teljesítményének az, és 

csakis az tekinthető, ami hozzájárul az érték/költség arány javításához.”[24]-ben a szerzők 

a teljesítményt elsősorban pénzügyi értelemben használják, és számukra a teljesítmény a 

pénzügyi sikerességet jelenti, így a „mérhető adatszerű eredményt” a többféle pénzügyi 

mutató alkalmazásával próbálják visszatükrözni. Elismerik a célok szerepét a 

teljesítményben, de szerintük ezek a pénzügyi sikerekben jelennek meg. 

[25]-ben a szerző viszont már nem csak a pénzügyi sikerességre helyezi a hangsúlyt, 

hanem a szervezet eredményeire, amikor menedzsment kontrollal foglalkozó cikkében azt 

írja, hogy „annak a szervezetnek megfelelő a teljesítménye, amelyik sikeresen eléri a 

céljait; másképp fogalmazva pedig az, amelyik eredményesen valósítja meg a megfelelő 

stratégiáját”. A teljesítményt a szervezet stratégiájának eredményes megvalósulásaként, 

célelérésként értelmezi, amivel társadalmi környezetbe helyezi a fogalmat.  

Ehhez hasonló felfogást találunk [26]-ban is, viszont a szerzők meg is határozzák az 

elérendő célt: „a szervezetek célja ......, hogy fogyasztókat nagyobb eredményességgel és 

hatékonysággal szolgálják ki, mint versenytársaik”. A teljesítményt két összetevővel 

definiálják, az eredményességgel és a hatékonysággal, de elkülönítik a teljesítmény 

vizsgálatának szintjeit egyéni-, és rendszerszinten, valamint a teljesítmény környezettel 

való kapcsolatát is vizsgálják. Ezt a nézetet osztják a [27] szerzői, akik a teljesítményt a 

hatékonyság és az eredményesség számszerűsítéseként értelmezik.  
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[28]-ban Kaplan is szervezeti szinten értelmezi a teljesítményt, viszont három dimenzióját 

határozza meg: a szolgáltatást, a minőséget és a költséget. Ezekre a dimenziókra mutatókat 

definiál, és szerinte ezek a kulcs-teljesítménymutatók jelzik azt, hogy a szervezet az 

érintettek elvárásainak megfelelő teljesítménnyel rendelkezik-e. A szerző nevéhez köthető 

mutatószám rendszerre a 2. fejezetben visszatérek. Teljesítmény-értelmezésében a 

szervezeti folyamatokat is figyelembe veszi.  

[29]-ban a szerző a teljesítmény kvantitatív és kvalitatív oldalait figyelembe véve hét 

összetevőt állapít meg: eredményességet, hatékonyságot, minőséget, termelékenységet, 

munkaminőséget, innovációt és a profitabilitást. Ezzel ellentétben az egyik legelterjedtebb 

nézet szerint a teljesítmény dimenzióiként a gazdaságosságot, eredményességet, 

termelékenységet és hatékonyságot foghatjuk fel. [30] [31]  

Az értekezésben azt a nézetet képviselem, mely szerint a hatékonyság összetett fogalom., 

és részben egyetértek a [30]-ban megfogalmazott dimenziókkal. A termelékenység 

dimenzió vizsgálata, - úgy vélem nem - tartozik a katonai felsőoktatás 

teljesítményértékelésébe, mivel a katonai felsőoktatás a szó szoros értelmében vett termelő 

tevékenységet nem folytat. Ezek alapján a katonai felsőoktatás teljesítményének 

dimenzióiként az eredményességet, gazdaságosságot és a hatékonyságot fogom 

tekinteni.  

Ezt a megközelítésemet támasztja alá, hogy Magyarországon a rendszerváltozás és a 

piacgazdaság kiépülése után a rendeletekben megjelenő „teljesítmény” fogalom, mint 

jogszabályi kategória, hasonlóan dimenzionálja azt. A teljesítmény fogalmáról „a három e” 

követelményének előírásaként [6]-ban a következőket találjuk: „...a költségvetési szervek 

tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság (economy), a hatékonyság (efficiency) és 

az eredményesség (effectiveness) követelményeit érvényesíteni.”  

A hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság fogalmát Magyarországon a 90-es évekig a 

szocialista értékrendszernek megfelelően vizsgálták az iparban és a gazdasági életben és a 

párt érdekeinek való megfelelést a teljesítmény fölé rendelték. [32] A rendszerváltás után 

az ipar és gazdasági élet szereplőinek teljesítményértékelése új megközelítésbe került, és 

széleskörűen elterjedtek a teljesítmény különböző dimenzióit vizsgáló rendszerek. Míg 

korábban a szolgáltató szervezetek teljesítményértékelése a gazdaságosságot kimutató 

pénzügyi mutatókra korlátozódott, addig a rendszerváltás után a minőség került előtérbe, 

és ma már minden szervezetnek nemzetközi minőségbiztosítási követelményeknek kell 
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megfelelnie (ISO4). A pénzügyi mutatók használata a teljesítmény [24]-ben 

megfogalmazott felfogását tükrözik, míg a minőségbiztosítási rendszerek a [25]-ben vázolt 

célelérési meghatározáson alapulnak.  

Miután a hatékonyságot a teljesítmény egyik dimenziójaként azonosítottam, 

megvizsgálom a fogalom jelentését, célként kitűzve a teljesítmény Wimmer-féle 

megközelítését és támaszkodva Kaplan felfogására.  

Hétköznapi értelemben a hatékony munka alatt általában azt értjük, ha kevesebb erővel 

több eredményt érünk el. Ezt támasztja alá, hogy a Magyar Értelmező Kéziszótár a 

hatékonyságot hatásosságként, illetve a hathatósságként értelmezi.  

A szakirodalomban viszont a hatékonyság szűkebb és tágabb tudományos értelmezésére 

egyaránt találunk példát. A szűkebb értelmezések a hatékonyságot az eredmények és a 

ráfordítások közötti kapcsolatként, míg a tágabb értelmezések egyfajta célelérésként 

határozzák meg.  

A hatékonyság tágabb értelmezésének képviselőjeként [33]-ban a szerző mikrogazdasági 

szervezetekre tesz megállapításokat és nem kizárólag input-output viszonyként értelmezi a 

hatékonyságot. „Azt mondhatjuk, hogy az a szervezet tekinthető hatékonynak, amely 

céljait eléri, sikeresen megvalósítja, mégpedig ráfordítások és eredmények, általánosan 

fogalmazva az inputok és outputok kielégítő, elfogadható viszonya mellett”. Itt 

tulajdonképpen arról van szó, hogy a célelérést összeköti a hozzá tartozó input-output 

viszonnyal. Míg [33]-ban mikrogazdasági szintre, addig a hatékonyságot össztársadalmi 

szempontból vizsgáló szerzők makrogazdasági szintre emelik a kifejezés értelmét, amikor 

megkülönböztetik a szervezeti hatékonyságot az un. társadalmi hatékonyságtól. [34] 

[35]-ben a szerző erősebben fogalmaz, amikor kijelenti, hogy „..a konkrét érdekektől, 

céloktól független hatékonysági nagyságdefiníció alkalmazása nem más üres rendezési 

játéknál”, így határozottan elhatárolódik attól a felfogástól, amely a hatékonyságot 

egyszerű input-output kapcsolattá degradálja. A hetvenes évek értékrendjében az író által 

említett célok természetesen a „szocialista nemzetgazdaság” létrehozását szolgálták. 

Napjainkban, a szervezetelmélet képviselőinél szintén megjelenik a hatékonyság 

definíciójában a célok szerepe, de már az eredményekkel összefüggésben: „a hatékonyság 

a vállalat azon képessége, hogy elérje a kitűzött célokat, illetve gazdaságosan használja fel 

a vállalat rendelkezésére álló erőforrásokat”. [36]  
                                                 
4 International Organization for Standadization, ISO, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
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A hatékonyság szűkebb értelmezésének képviselőiként [37] és [38] a hatékonyságot a 

termelés eredményének és a ráfordításainak egymás közötti viszonyaként határozza meg, 

és ezt a nézetet osztja [39] is, aki szerint a hatékonyság „valamely egység (szervezet) 

gazdasági eredmény-kibocsátása (outputja) és az ahhoz felhasznált tényezők (ráfordítások, 

inputok) viszonya”. A hatékonyság ilyen szemléletű értelmezésében a szervezet kitűzött 

céljai nem jelennek meg. 

[24]-ben a szerző az előzőekben említett „viszonyt” úgy határozza meg, mint a megtermelt 

haszon és a költség különbsége. A hatékonyság szerinte e különbség maximalizálásának 

képessége, vagyis a legnagyobb érték elérése, a lehető legkevesebb erőforrás 

felhasználásával. Más szerzők a „viszonyt” a két mennyiség arányában látják. Erre utal az 

a meghatározás, mely szerint a hatékonyság: „egy gép stb. által végzett hasznos munka 

aránya, az energiainputhoz képest, amely gyakran százalékban fejeződik ki”. [40]  

Ezzel ellentétben [26]-ban a szerzők  csak az erőforrások takarékos felhasználását tartják 

fontosnak: „a hatékonyság (efficiency) azt mutatja, hogy a vállalat erőforrásait milyen 

gazdaságosan használták fel az érintettek adott elégedettségi szintjének eléréséhez” . 

A hatékonyság szűkebb és tágabb értelmezése közötti látszólagos ellentét feloldására 

találunk magyarázatot [41]-ben, ahol a szerzők az előzetesen kitűzött célok teljesülését a 

kimenetként fogják fel. A hatékonyság így „annak a mértéke, hogy mennyibe került 

minden egyes „output”, azaz kimeneti egység”. 

A hatékonyság jogszabályi értelmezésében annak szűkebb értelmezése kap teret. Az 

államháztartás szervezeteinek működését szabályozó kormányrendelet 2004. január 1-jétől 

hatályos módosításában, az értelmező rendelkezések között a következőt találjuk: „a 

hatékonyság, egy adott tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és egyéb 

eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat.”.[42] 

A fentieket figyelembe véve az értekezésben a hatékonyság szűkebb értelmezésének 

nézetét képviselem. A hatékonyságot egy adott tevékenység során előállított 

termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz 

felhasznált erőforrások arányaként határozom meg. Egyszerűbben fogalmazva, egy 

rendszer hatékonyságának, a bemeneteinek és kimeneteinek - megfelelő módon - képzett 

arányát tekintem.  

A fenti megfogalmazással a hatékonyság matematikai eljárásokkal mérhető mennyiséggé 

alakítható. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a célok elérését és a minőség bizonyos 
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kérdéseit nem lehetne a számítások során figyelembe venni. Viszont a matematikai 

eljárások lehetőséget biztosítanak a hatékonyság szubjektív elemektől mentes 

meghatározásán túl a hatékonyságmérés informatikai támogatásának 

megvalósítására is.  

Fontos azonban, hogy a teljesítmény kapcsán különbséget tegyünk egy szervezet 

eredményessége és hatékonysága között.  

Az eredményesség a teljesítménynek azon dimenziója, amely arról szolgáltat információt, 

hogy szervezet céljai megfelelnek-e az elvárásoknak, és a rendszer a stratégiai 

célkitűzéseinek megfelelően folytatja-e a tevékenységét. Az eredményesség adja meg azt a 

kritériumrendszert, amelynek értelmében a szervezet meg tudja határozni a releváns céljait 

és az érintetteket, amelyekre összpontosít, valamint el tudja dönteni, hogy helyes irányba 

halad, jó célokat követ. [43] Az eredményesség a bemenetektől függetlenül a kimenetek 

céloknak való megfelelését vizsgálja. 

A két fogalom elválasztását az is indokolja, hogy egyrészt a célok elérését kvantitatív 

oldalról nagyon nehéz mérni. Az eredmények megvalósulásának ellenőrzése a szervezet 

vezetésétől egészen más eszközöket kíván meg, mint a hatékonyság meghatározása. 

Másrészt viszont, mivel a hatékonyság a ráfordítások, és az eredmények viszonyát adja 

meg. Annak eldöntése, hogy az eredmények megfelelnek-e a szervezet céljának, nem a 

hatékonyság feladata.  

Egy szervezet működésében előfordulhat, hogy maga az elvégzett tevékenység fölösleges, 

önmagáért való, így hiába hatékony ezeknek a feladatoknak az ellátása, a szervezet 

működése nem lehet eredményes. Eredményesség nélkül pedig nyílván jó teljesítmény sem 

érhető el. Ez alapján nincs nagyobb ostobaság annál, mint hatékonyan végezni valamit, 

amit már abba kellene hagyni. [41]  

A gazdaságosság dimenzió információt nyújt minden tevékenységnek a legnagyobb 

(munkaidő- és pénz-) takarékossággal való elvégzéséről. A gazdaságosság azt mutatja 

meg, hogy a rendelkezésre álló erőforrások mennyire takarékosan kerültek 

felhasználásra a működés során.  

A szervezet erőforrásainak az eredményekkel való összevetése a hatékonyság, az 

eredményesség pedig a célokat az elért eredmények függvényében vizsgálja.  

A gazdaságosság és a hatékonyság fogalma között közös jellemző, hogy mindkét 

fogalomban megjelenik az inputok szerepe, azonban az előbbi, annak takarékos 
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felhasználására koncentrál, míg az utóbbi azonos hangsúlyt fektet a be- és a kimenő 

adatokra egyaránt.  

Egy szervezet működhet gazdaságosan, de eredménytelenül, vagy éppen eredményesen, de 

gazdaságtalanul. A hatékonyság egyensúlyt teremt a bemenetek gazdaságos 

felhasználása és az eredményes működés között. A gazdaságosság, eredményesség 

hatékonyság viszonyát a teljesítményhez az 1. ábra mutatja.  

 

1. ábra. A gazdaságosság, eredményesség, hatékonyság viszonya a teljesítményhez  
 

Összehasonlítva a hatékonyságot a teljesítmény egyéb dimenzióival (az eredményességgel, 

hatékonysággal és a gazdaságossággal), megállapítható, hogy egymással szoros 

kapcsolatban állnak és az eredményes, gazdaságos és hatékony működés együttesen 

befolyásolja egy szervezet teljesítményét. 

Szervezeterőforrás 
(input) 

teljesítmény

gazdaságosság eredményesség 

hatékonyság

eredmény 
(output)



 

 

17

1.2. A hatékonyság és a minőség 

Az előzőekben a hatékonyságot a teljesítmény egyik dimenziójaként értelmeztem és 

összehasonlítva a többi dimenzióval, meghatároztam a különbségeket és a közös 

vonásokat. Szükségesnek ítélem meg a továbbiakban a minőség fogalmának értelmezését 

és elválasztását a hatékonyságtól. A minőség fogalmának tisztázására annál is inkább 

szükség van, miután a médiában gyakran hallani a „minőségi felsőoktatás” és a „hatékony 

felsőoktatás” kifejezések szinonim használatát. Amíg teljesítmény fogalmának 

meghatározását közgazdasági oldalról közelítettem meg, addig a minőség fogalmát 

filozófiai oldalról közelítem meg. 

Sokféle meghatározás létezik a minőségre, amelyek ismertetésére a disszertáció keretei 

nem elegendők, így indokolt ezek csoportosítása közös vonásaik alapján.  

A különböző megközelítésmódok filozófiai alapon történő csoportosítását [44]-ben Tenner 

a következőképpen adja meg: 

• a transzcendens megközelítés: azt állítja, hogy a minőség nem határozható meg, 
csak akkor ismerjük fel, ha látjuk, és minden ember máshogy ítéli meg (pl. a 
képzőművészeti alkotások minősége); 

• a termék alapú megközelítés: szerint a „minőség” melléknév, ami egy adott 
termékhez köthető, és egy tulajdonság meglétére, vagy hiányára utal (pl. rossz 
minőségű, jó minőségű);  

• a termelés (folyamat) alapú megközelítés: szerint a minőség egy adott termék 
vagy szolgáltatás megfelelése valamely előre meghatározott előírásoknak, 
kívánalmaknak; 

• a felhasználói alapú megközelítés: azt állítja, hogy a minőség a vevők igényeinek 
és elvárásainak kielégítése jelenti; 

• az érték alapú megközelítés: szerint meghatározott költségért, meghatározott 
tulajdonságú szolgáltatások vagy termékek nyújtása. 

A fenti megközelítések nem függetlenek, hanem egymást kiegészítve alkotják a minőség 

fogalom komplex filozófiai értelmezését. Bármelyik megközelítést vesszük is alapul, a 

minőség kérdése napjainkban az élet számos területét meghatározza és a felsőoktatás 

tekintetében is megkerülhetetlen. A minőséget azonban nem elég filozófiailag 

megközelíteni, pontosan szabályozni kell, hogy mi minőségi, és mi nem.  
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A minőség fogalmának meghatározására az ISO szabvány5 minőségfogalma a 

legelterjedtebb, mely szerint a minőség „...egy termék vagy szolgáltatás jellemzőinek 

összessége, amelyek hatással vannak kinyilvánított vagy vélelmezett szükségletek 

kielégítésére”. Ez a meghatározás a korábban említett felhasználói alapú megközelítéshez 

áll a legközelebb. A minőség termelés alapú megközelítésének képviselői konkrétabban 

fogalmaznak, amikor a minőséget, a termék, vagy szolgáltatás azon tulajdonságainak 

összességeként értelmezik, amelyek meghatározott igényeket elégítenek ki. 

Figyelembe véve, hogy a katonai felsőoktatásban a képzési szolgáltatást egyrészt az ISO 

szabványoknak, másrészt a fenntartó meghatározott igényeinek való megfelelés jellemzi, 

megállapítható, hogy a katonai felsőoktatás minőségbiztosítási rendszere a termelés 

alapú - és a felhasználói alapú megközelítés elemeit ötvözi.  

A két megközelítés egyaránt a termelési folyamat végén a kimeneteket vizsgálja. A 

termelés alapú megközelítés szerint ezen előírásoknak kell megfelelniük, a felhasználói 

megközelítés szerint pedig a piacnak. A termelés alapú megközelítés abból indul ki, hogy 

követelményeket támaszt a munkafolyamattal szemben, és ha azt ennek megfelelően 

végzik el, akkor feltételezi, hogy jó minőségű végtermék keletkezik. A felhasználói 

megközelítés viszont abból indul ki, hogy csak a jó minőségű termékre van kereslet a 

piacon, ezért a legjobb minőségbiztosítás, a piacnak való megfelelés.  

A katonai felsőoktatás minőségbiztosítása egyesíti magában ezt a két tulajdonságot, így 

feladata egyrészt annak vizsgálata, hogy mennyiben felel meg a képzési folyamat a 

szabványokban meghatározott követelményeknek, másrészt viszont, hogy mennyire 

elégítik ki a végzettek a vevők igényeit. Miután a katonai felsőoktatás vevőköre a Magyar 

Honvédségen keresztül az állam, a munkaerőpiac illetve a hallgató, a felhasználó alapú 

megközelítés szerint akkor mondhatjuk el a katonai felsőoktatásról, hogy minőségi 

képzést folytat, ha a Magyar Honvédség, a munkaerőpiac és a hallgatók igényeit 

kielégíti és megfelel a követelményeknek. 

A katonai felsőoktatás működési folyamatának jellegéből és társadalmi helyzetéből adódó, 

a képzési folyamatot érintő néhány fontos minőségi követelmény a következő: 

1. STANAG SZABVÁNYOK 

                                                 
5 A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organization for Standadization, ISO) által kiadott, 
több mint 100 nemzetre vonatkozó szabványok. 
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A NATO, és a „Partnerség a békéért”6 programban résztvevő államok közötti 

együttműködés egyik feltétele, a védelmi rendszerek minőségének közös szabályozása. Az 

AQAP dokumentum a NATO érvényes alapelveire vonatkozóan nyújt útmutatásokat és 

információkat a megfeleléshez, amelyhez szorosan hozzátartozik a STANAG 4127 jelzetű 

szabványosítási egyezmény. A szabványok integráltan magukba foglalják a katonai 

eszközöket, szolgáltatásokat, létesítményeket és az alapvető folyamatokat érintő 

előírásokat. A minőséget a szabványrendszer egész ciklusra kiterjedő, rendszerszemléletű 

megközelítéssel valósítja meg, melynek kialakítására a hazai és a külföldi katonai 

megrendelések elnyerése miatt is szükség van. 

2. ISO SZABVÁNYOK 

A minőségbiztosítás nemzetközi, európai és nemzeti szabványait magába foglaló 

szabványgyűjtemény tartalmazza a minőségirányítási rendszerekkel, mérési 

folyamatokkal és mérőberendezésekkel szemben támasztott követelményeket, így a 

képzésre vonatkozó szabványokat is. Az ISO szabványok útmutatót adnak többek 

között a működés fejlesztéséhez, minőségterv készítéséhez, a panaszok kezeléséhez. 

Irányelveket határoznak meg a pénzügyi és a gazdasági haszon realizálásához is, 

valamint útmutatót a képzéshez, minőségirányítási rendszerek auditjához.  

3. MAB AJÁNLÁSOK 

A felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeit és irányelveit az ENQA 

koordinálásban kidolgozott, s az EFT miniszterei által 2005 májusában Bergenben 

elfogadott dokumentum tartalmazza. [45]  

A MAB az intézményi akkreditációs eljárás során azt vizsgálja, hogy a felsőoktatási 

intézmény képzési-, és kutatási tevékenysége, illetve a képzési programok szakmai és 

infrastrukturális színvonala, valamint az intézmény személyi és szervezeti feltételei 

megfelelnek-e a kidolgozott és nyilvánosságra hozott akkreditációs 

követelményeknek.  

Az intézményi akkreditáció során a MAB három területet figyel kiemelt 

feladatként: az intézményi, a kari szintű vezetést és szervezetet, az oktatás-, 

kutatásvezetés és –fejlesztést, hogy mennyiben elégíti ki a meghatározott igényeket, 

valamint a minőségbiztosítás és -fejlesztés megvalósulását, vagyis azt, hogy a 

minőségbiztosítási rendszer, mennyire felel meg a minőség biztosításának.  

                                                 
6 Partnership for Peace, PfP 
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A ZMNE-nek a 2009.évi akkreditációja során nemcsak az intézményi akkreditáció 

követelményeinek kell megfelelnie, hanem a 2007/3/IV. MAB határozat előírásainak 

értelmében a szaki akkreditációnak is. [5] 

 

A szaki akkreditáció során az alapképzési és mesterképzési szakok indításának 

általános tartalmi feltételei között vizsgálják az intézmény tanterveit, személyi 

feltételeit, kutatásra vonatkozó elvárásokat, infrastrukturális feltételeket. Ellenőrzik, 

hogy teljesülnek-e a képzési kapacitásra vonatkozó elvárások, az idegen nyelvi 

követelmények és az idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó elvárások.  

Az alap- és mesterképzési szakok indításának szakterületi/szakmai sajátos 

követelményei kiterjednek a műszaki és a természettudomány képzési terület 

alapképzési szakjaira, további követelményeket pedig a székhelyen kívüli képzésekre 

és a távoktatási képzésekre vonatkozóan határoztak meg. [46] 

A minőség fogalmának több aspektusból történő vizsgálata után megállapítható, hogy 

definíciószinten nem köthető össze a hatékonyság fogalmával. Ezt a megállapítást erősíti, 

hogy míg a minőség azon jellemzők összessége, amelyek meghatározott 

követelményeket elégítenek ki, addig a hatékonyság azt adja meg, hogy az erőforrásokat 

és a kimeneteket milyen arányban kell összeállítani ahhoz, hogy kielégítsék a 

meghatározott követelményeket. A minőség kijelöli a vizsgálandó jellemzőt, a 

hatékonyság vizsgálatának segítségével pedig azt tudjuk megmondani, hogy optimális 

esetben milyen arányban kell az erőforrásokat felhasználni ahhoz, hogy a kimenetek 

megfeleljenek a kívánalmaknak. Tehát a minőségbiztosítási követelményeknek való 

megfelelés egyik eszköze lehet a hatékonyság vizsgálata. 

A két fogalom különbsége a mérésükben is megnyilvánul. A minőség szabványokon 

alapszik, minden rendszerre érvényes mutatórendszerek összessége. A hatékonyság 

viszont önmagában sosem számítható. Az „előző évhez képest..”, a „versenytársakhoz 

viszonyítva..” lehet valaki, vagy valami hatékony. A minőség a cél, a hatékonyság 

vizsgálata lehet ennek egyik eszköze. Olyan eszköz, amely elősegíti, hogy egy szervezet 

a minőségi előírásoknak jobban meg tudjon felelni, mert esetleg van a környezetében 

olyan, aki ezt jobban teszi, és az kimutatható. Innen pedig adódik, hogy kiszámítható mit 

kell tenni ahhoz, hogy a katonai felsőoktatás hatékonysága számszerűsíthető és növelhető. 
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A hatékonyságvizsgálat olyan, mint a „szabóság”, elméletileg a szervezet testére szabja azt 

a „ruhát”, amelyik legjobban illik rá. Gyakorlatilag azonban a szervezet vezetésén múlik, 

hogy mit „vesz fel”. 
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1.3. A hatékonyságmérés jogszabályi háttere és jelenleg 
alkalmazott módszerei 

A hatékonyságmérés szükségességének elvi indoklásához mindazokat a törvényi 

előírásokat figyelembe kell venni, amelyek összefüggésbe hozhatók a 

teljesítményméréssel, illetve a minőségbiztosítással. Mielőtt a jogszabályi hátteret 

ismertetném, érdemes figyelmet fordítani azokra a történelmi eseményekre, amelyek a 

jelenlegi szabályozási környezet hátteréül szolgáltak. Az események időrendje egyben 

meghatározza azt a logikai sorrendet is, amely a mai követelmények kialakulásához 

vezetett. Ez feltételezhetően nem végleges állapot, az egyre globalizálódó világban további 

egységesítési és integrációs előírásoknak kell majd megfelelni.  

Az 1993-ban megjelent Felsőoktatási Törvény (1993) 80.§ (1).bekezdésében az akkori 

kormány egy független, országos szakértői testületet hozott létre, amelynek feladata a 

felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység 

minőségének értékelése, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének 

vizsgálata. A létrehozott testület –MAB – feladata a felsőoktatási intézmények képzési és 

tudományos kutatási tevékenységének rendszeres, nyolcévenkénti értékelése. [93][94] 

A 90-es években a kelet-európai politikai helyzet normalizálódása és az Európai Unió 

tervezett kibővítése felvetette az egyes országok oktatási rendszereinek egységesítését, 

melynek célja többek között az Unió területén tanuló hallgatók tanulmányi eredményeinek 

beszámítása és a diplomák kölcsönös elismerése volt. A 90-es évektől Európa több 

országában felsőoktatási reformfolyamatok indultak meg, melyeket közös keretbe fogalt az 

1999. június 19-én aláírt Bolognai Nyilatkozat. A nyilatkozatot 29 ország, köztük 

Magyarország képviselője is aláírta. Mára már 45-re nőtt a nyilatkozathoz csatlakozott 

országok száma, Magyarország pedig 2000-ben bevezette az egységes felsőoktatási 

tanulmányi pontrendszert (kredit rendszert), és annak egységes nyilvántartását. [47] 

A Bolognai Nyilatkozat céljai között szerepelt az európai felsőoktatási 

minőségbiztosításban való együttműködés kialakítása is. A Bolognai Nyilatkozatban 

megfogalmazott céloknak megfelelően az Európai Felsőoktatási Térség miniszterei 

együttműködést alakítottak ki az európai felsőoktatási minőségbiztosítás érdekében. 

Megfogalmazták és elfogadták az ENQA koordinálásában a minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeit és irányelveit.  

 



 

 

23

A 2005 májusában Bergenben elfogadott dokumentum tartalmazza a tagállamok számára a 

közös értékrendet, ami biztosítja a felsőoktatási intézmények közötti átjárhatóságot és az 

azonos követelmények mutatószámait. A felsőoktatás minőségbiztosításának európai 

sztenderdjeit tartalmazó dokumentum mára a MAB alapdokumentumává vált. A 

dokumentum ajánlásokat fogalmaz meg, - többek között - az intézmények 

teljesítményértékelésére vonatkozóan. 

A felsőoktatás teljesítményértékeléséhez kapcsolódó MAB ajánlás: 

„Ki kell dolgozni az intézmény minőségpolitikáját, stratégiáját, a hallgatói 

teljesítmények értékelésének és az oktatói minőség biztosításának rendszerét, 

lehetővé kell tenni a nyilvánosságot, a közvélemény tájékoztatását.”7  

A mindössze egy bővített mondatban összefoglalt ajánlás terjedelmes feladatokat és 

célokat tűz a katonai felsőoktatás elé is, amely a stratégiai tervezéstől, a 

teljesítményértékelésen keresztül a minőségbiztosításig terjed, mindezt nyilvános 

formában előírva. A MAB teljesítménymérési ajánlásai három szinten foglalhatók 

össze.  

1. szint:  

Az ajánlások a teljesítménymérés első szintjén az oktatók és a hallgatók értékelését írják 

le. A teljesítményértékelés elsődleges céljaként a hallgatók előrehaladásának mérését 

jelölik meg. Mivel a hallgatók értékelése a felsőoktatás egyik legfontosabb eleme, az 

értékelés kimenetele alapvetően befolyásolja a hallgatók jövőbeli pályáját. Ezért fontos 

követelmény, hogy az értékelés mindenkor szakszerűen történjen, és vegye figyelembe a 

felmérésről és vizsgáztatásról létező kiterjedt előírásokat. Az értékelésnek továbbá hasznos 

információt kell nyújtani az intézmény számára az oktatás és a tanuláshoz nyújtott 

támogatás hatékonyságáról, valamint arról, hogy a képzés által kitűzött célokat elérik-e a 

hallgatók8.  

Jelenlegi helyzet:  

A ZMNE-én a hallgatók értékelése a tantárgyi programban előzetesen közzétett és 

következetesen, egységesen alkalmazott kritériumok, szabályok és eljárások szerint 

történik, amelyekről az érintettek írásban (Tantárgyi Program) és az interneten az Egységes 

                                                 
7 A 2008/8/II/1. sz. határozattal elfogadott MAB koncepció, I.1. Intézményi akkreditáció koncepcionális 
elemei 
8 A felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei, 1.3. 



 

 

24

Tanulmányi Nyilvántartó Rendszeren (NEPTUN) keresztül kapnak tájékoztatást. A 

hallgatóknak lehetőségük van ebben a nyilvántartó rendszerben is, valamint írásos 

formában is leadni az oktatókról a véleményüket, így értékelni tudják az oktató tanuláshoz 

nyújtott támogatásának hatékonyságát. A NEPTUN rendszeren keresztül történő oktatói 

véleményezés jelenleg nem működik. Ezen túlmenően, minden évben sor kerül egy 

önértékelésen alapuló Minőségbiztosítási felmérésre, amelyet az Egyetemi 

Minőségbiztosítási Iroda gyűjt össze és értékel.  

Olyan eljárást amely nem önértékelésen alapszik és képes a képzés során felhasznált 

eszközök hasznosságát vagy pl. a képzést biztosító személyzet hatékonyságát méri, a 

katonai felsőoktatásban jelenleg nem alkalmaznak. További probléma, hogy nem áll 

rendelkezésre olyan informatikai módszer, amelynek segítségével összevethetők a képzés 

által kitűzött célok és a kimeneti eredmények.  

2. szint: 

A MAB ajánlások második szintjén megfogalmazódnak azok a javaslatok, amelyek az 

intézmény képzési programjainak és egyéb tevékenységeinek hatékony működtetését 

biztosító információk szisztematikus gyűjtését célozzák meg. Az információgyűjtés 

formáját nem határozzák meg, csak ajánlást fogalmaznak meg egy olyan információs 

rendszer meglétéről, amely „...képes a hallgatók előmenetelével és teljesítményükkel, a 

munka-erőpiaci alkalmazhatóságukkal, a képzési programokkal való 

megelégedettségükkel kapcsolatos információk begyűjtésére”9. Az ajánlásban 

megfogalmazódik ezeknek az elemzése, az oktatói teljesítmények (hatékonyság), a 

rendelkezésre álló tanulási erőforrások és ezek költségei, valamint az intézmény 

kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak tekintetében. „...Az is hasznos, ha az 

intézmények összehasonlítják magukat más hasonló szervezetekkel az Európai 

Felsőoktatási Térségen belül és azon túl. Mindez alapul szolgálhat a teljesítmény 

javításához vezető utak kijelöléséhez”.  

Jelenlegi helyzet:  

A katonai felsőoktatás képzési programjairól és egyéb tevékenységeiről jelenleg gyűjtött 

információk köre a tanulók előmenetelével és az oktatók teljesítményével összefüggésben 

a minőségbiztosítás karonkénti és egyetemi szintű összesítéséből származik. A hatalmas 

                                                 
9 A felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjei, 1.6 
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információhalmaz többnyire statisztikai adatokat és a szintenkénti önértékelésből származó 

pontszámokat tartalmaz. 

A végzettek munkaerő-piaci alkalmazhatóságával, a képzési programokkal való 

megelégedettségével kapcsolatos információk gyűjtését két irányból kell megoldani, 

katonai és polgári területről. A katonai felsőoktatásban végzettek egy része a munkaerőpiac 

speciális területére kerül, ahol nem minden tekintetben érvényesülnek a munkaerőpiaci 

törvények. A képzés megrendelői a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a 

Rendőrség, a Polgári védelem, a Vám- és pénzügyőrség, a Büntetés-végrehajtási szervezet, 

az állami és a hivatásos önkormányzati Tűzoltóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok, akikkel a katonai felsőoktatás kapcsolata kiépített. [5] A végzettek 

érvényesülésének felmérésére az egyetem un. beválás vizsgálatot végez. A diplomások 

másik része a polgári életben hasznosítja tudását.  

Az oktatói teljesítmények (hatékonyság) elemzése, a rendelkezésre álló tanulási 

erőforrások és ezek költségei alapján, jelenleg nem megoldott. Míg más felsőoktatási 

intézmények esetében a költségvetés adatai nyilvánosak, akár internetről elérhetők a főbb 

tételek esetében, addig a katonai felsőoktatásban ezeket az adatokat titkosan kezelik. A 

költségtérítés összegének számvetése nem titkos, ami alapot adhat az összehasonlításra. 

Elemző vizsgálatot a jelenlegi körülmények között többnyire az adatgazda szervezeti 

egységek végezhetnek, amennyiben rendelkeznek az ehhez szükséges eszközökkel és 

módszerekkel.  

A katonai felsőoktatás kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak alapját gazdasági, 

számviteli mutatók képezik. Nem nyújtanak valós információt az oktatás, képzés 

hatékonyságáról, eredményességéről csak a gazdaságosságot tudják kimutatni. Olyan 

teljesítménymérő eljárást, amely a stratégiai tervezéshez képes lenne alapot szolgáltatni, 

vagy lehetővé tenné összehasonlító elemzések végzését a hatékonyság tekintetében más 

felsőfokú intézményekkel, a katonai felsőoktatásban jelenleg nem alkalmaznak. 

3. szint: 

A MAB ajánlások harmadik (rendszer) szinten is megfogalmaznak a 

teljesítményméréssel kapcsolatos ajánlásokat, amelyek a felsőoktatási rendszer egészét 

átfogó összefoglaló jelentések. Ezek az első és második szinten megfogalmazott 

értékelések általános és fontos tapasztalatait mutatják be és elemzik. „...Minden külső 

minőségbiztosítási szervezetnél sok adat gyűlik össze egyes képzési programokról, illetve 
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intézményekről, s ez jó anyagul szolgál a teljes felsőoktatási rendszerről készíthető 

szisztematikus elemzésekhez. Ezek az elemzések nagyon hasznos tájékoztatást adhatnak a 

fejleményekről, trendekről, kialakuló jó gyakorlatról és ismételten jelentkező 

nehézségekről és gyengeségekről. Mindezek nemcsak a minőség javítását, de az 

oktatáspolitikai koncepciók kialakítását is támogatják.”10  

Jelenlegi helyzet  

A katonai felsőoktatás abban a kivételes helyzetben van, hogy minőségbiztosítása 

érdekében alrendszert (Egyetemi Minőségbiztosítási Iroda) működtet, melynek 

rendeltetése, hogy működésével segítse az egyetem minőségügyi megbízottjának 

tevékenységét, biztosítsa az egyetem minőségbiztosítással kapcsolatos munkájának 

központi szervezését.  

A katonai felsőoktatás az adatok nyilvántartására információs rendszereket alkalmaz. A 

tanulmányi adatok nyilvántartásra a NEPTUN rendszert, az óratartási kötelezettségek 

rögzítésére az ÓRATARTÁS programot, a pénzügyek kezelése a HM KGIR rendszert és 

egyéb kisegítő adatbázis rendszereket működtet. A hallgató és az oktatói állomány 

regisztrálása az Oktatási Minisztérium felé a Felsőoktatási információs Rendszeren (FIR) 

keresztül történik. Olyan informatikai módszert, eljárást a katonai felsőoktatásban jelenleg 

nem alkalmaznak, amely képes rendszerszinten hatékonysági elemzések végzésére ezen 

információs rendszerek által biztosított adatokon. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a katonai felsőoktatás 

hatékonyságvizsgálatának informatikai támogatására szükség van. 

                                                 
10 A felsőoktatási minőségbiztosítások európai sztenderdjei, 2.8 
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Következtetések 
Annak érdekében, hogy megállapítsam a hatékonyságmérés szükségességét a katonai 

felsőoktatásban, megvizsgáltam, hogy a hatékonyság vizsgálata milyen típusú vezetési 

feladathoz köthető. Összehasonlítva a vezetés és a menedzselés fogalmát és megállapítva a 

kétfajta terminológia funkcióit, megállapítottam, hogy a hatékonyság az ellenőrzési 

funkción belül a teljesítményértékeléshez tartozik. 

Tanulmányozva a teljesítmény fogalmát, és összehasonlítva az egyes szerzők 

megállapításait a teljesítmény dimenzióval kapcsolatban, arra a következtetésre jutottam, 

hogy a katonai felsőoktatás teljesítményének dimenzióiként a hatékonyságot, 

eredményességet és a gazdaságosságot fogom tartani. 

A hatékonyság fogalmának különböző értelmezéseit összehasonlítva arra az álláspontra 

jutottam, hogy hatékonyságnak egy adott tevékenység során előállított termékek, 

szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált 

erőforrások arányát tekinthető. A hatékonyságot a teljesítmény egyéb dimenzióihoz 

viszonyítva megállapítottam, hogy az eredményes, gazdaságos és hatékony működés 

együttese adja meg a jó teljesítményt. 

A hétköznapi életben gyakran használjuk egymással szinonim értelemben a minőség és 

hatékonyság fogalmát, ezért fontosnak tartottam, hogy megállapítsam a minőség és a 

hatékonyság kapcsolatát. Arra a következtetésre jutottam, hogy a minőségbiztosítási 

követelményeknek való megfelelés egyik eszköze lehet a teljesítmény- és ezen belül a 

hatékonyság vizsgálata. Megvizsgálva a katonai felsőoktatás néhány fontos minőségi 

követelményét (STANAG, ISO szabványokat, MAB ajánlásokat), arra a következtetésre 

jutottam, hogy a katonai felsőoktatás hatékonysága ezeknek a követelményeknek való 

megfeleléstől is függ. 

Végigkövetve azt a történelmi folyamatot, amely a mai társadalmi környezet 

kialakulásához vezetett, és feltárva a jogszabályi hátteret, arra következtetésre jutottam, 

hogy a hatékonyság vizsgálata jogilag javasolt és törvényileg támogatott. 

Elemezve a teljesítményértékeléssel és hatékonysággal összefüggésbe hozható MAB 

ajánlásokat, és feltárva a jelenlegi helyzet jellemzőit, megállapítottam, hogy a katonai 

felsőoktatás hatékonyságának informatikai támogatására szükség van. 
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2. A hatékonyságmérés végrehajtásának lépései 
Ahhoz, hogy különböző szervezetek hatékonyságát össze lehessen hasonlítani, szükség van 

a hatékonyság mérésére. Jelenleg nem ismert, de valószínűleg nem is létezik egyetlen 

olyan mutatószám, amely a teljes körűen, ugyanakkor összetevőiben is maradéktalanul 

jellemezné egy szervezet hatékonyságát. Az értekezésnek nem az a célja, hogy mutatók 

komplex rendszerét kínálja a hatékonyság mérésére, hanem a szolgáltató szervezetek 

hatékonyságmérésére adjon módszert, amely beilleszthető a jelenleg alkalmazott mérési 

eljárások közé, teljesebbé téve a szervezet működéséről alkotható képet. Megkísérlem 

mérni a mérhetetlent, szem előtt tartva azonban, hogy a minden áron való kvantifikálás ne 

homályosítsa el a valódi célt, a hatékonyság pontosabb visszatükrözését, azaz ne váljon 

öncélúvá. A következőkben tehát a hatékonyság mérésének elemi lépéseit és végrehajtásuk 

sorrendjét határozom meg.  

Az első lépés, amit a hatékonyságmérés elvégzése előtt tisztázni kell, a cél meghatározása, 

vagyis annak eldöntése, hogy miért csináljuk. Ezt követi a céloknak megfelelő eljárások, 

módszerek felkutatása. Ezek közül ki kell választani azt, amelyik a célunkat legjobban 

megvalósítja. Mint azt a fejezet második részében látni fogjuk, nem minden módszer 

alkalmas a hatékonyság különböző típusainak vizsgálatára. Előfordulhat, hogy a célokban 

meghatározott feltételeknek több módszer is megfelel, illetve az is, hogy csak egyetlen 

ilyen létezik. El kell dönteni továbbá azt is, hogy a hatékonyság vizsgálatát milyen szinten 

kívánjuk elvégezni. Nyilván nem mindegy, hogy egy személynek, a szervezet valamelyik 

egységének, vagy a teljes szervezetnek a hatékonyságát kívánjuk mérni. Ezután 

következhet a hatékonyságmérés input-output szerkezetének meghatározása, amelyen a 

kiválasztott eljárás alkalmazható. Az eljárások az input-output adatok felépítését, 

szerkezetét nagyban befolyásolják, továbbá meghatározzák annak egyszerű vagy összetett 

voltát is. Több cél megfogalmazása esetén különféle eljárások alkalmazása szükséges és ez 

eltérő input-output adatmodellek felállítását igényli.  

Mindezeket figyelembe véve a hatékonyságmérés során a következő lépéseket kell 

végrehajtani: 

1. A cél meghatározása; 

2. Az eljárás kiválasztása; 

3. Az erőforrások (inputok) és az eredmények (outputok) meghatározása. 
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2.1. A hatékonyságmérés célja 

A szervezetek hatékonyságának mérése és értékelése történelmi fejlődésen ment keresztül 

mind módszerében, mind pedig célját tekintve. Korábban a hatékonyságmérés a 

szervezetek operatív termelési folyamataira korlátozódott, és a központi kérdés az 

erőforrások minél pontosabb és hatékonyabb felhasználása volt. Szorosan 

összekapcsolódott a teljesítmény fogalmával, így a hatékonyság meghatározása egyben a 

teljesítményt is jelentette.  

Később a takarékos működés és működtetés igénye a pénzügyi dimenziók ellenőrzésének 

fejlődéséhez vezetett és a pénzügyi mutatók egyre erőteljesebb beépülését eredményezte a 

teljesítménymérésbe. [48] Napjainkban viszont nemcsak a gazdaságosság vizsgálata, és az 

erőforrások hasznosulásának kontrollálása fontos a vezetés számára, hanem annak 

ellenőrzése is, hogy mennyiben szolgálják a szervezet céljait, eredményességét a működés 

során.  

Ha pontosak akarunk lenni a hatékonyságmérés céljának meghatározásánál, akkor 

tekintettel kell lennünk arra, hogy többféle hatékonyság létezik. Mielőtt azonban ezekre 

kitérnék, a hatékonyságmérés elvi alapjait egy egyszerű példán a következőkben szeretném 

érzékeltetni. 

Tekintsünk egy egyszerű termelési folyamatot, amely egyetlen erőforrásból (x), pontosan 

egy végterméket állít elő (y). (Sajnos az oktatási-képzési folyamat nem ilyen, aminek 

bemutatására a fejezet második részében részletesen kitérek.) Tegyük fel ezután, hogy sok 

ilyen szervezet van. Az y=f(x) függvény jelképezze azt a termelési-határ függvényt, amely 

a bemenetek és a kimenetek viszonyát határozza meg ezeknek a szervezeteknek az 

esetében, és tételezzük fel, hogy minden egyes erőforrás a lehetséges legtöbb végterméket 

bocsátja ki.  

Minden x erőforráshoz (input) olyan y kimenetet rendeljünk (output), amilyen maximális 

eredmény előállítására egy adott x csak képes lehet. Az így előálló f(x) függvény tehát egy 

olyan határt képez, amely a termelést a lehető legnagyobb eredménnyel jelképezi. Az a 

szervezet, amely rajta van a termelési-határ függvény görbéjén, az technikailag hatékony, 

míg amelyik nincs, nem az (2.ábra). 
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2. ábra. A termelési függvény és a technikai hatékonyság  

A technikailag hatékony szervezetek az erőforrásaikkal a lehetséges legtöbb végterméket 

állítják elő. B és C szervezetek technikailag hatékonyak, viszont az A egység a többiekhez 

viszonyítva nem az. Nyílván felmerül a kérdés, hogyan lehet az A egységet technikailag 

hatékony állapotba hozni? A mi egyszerű példánkban erre két lehetőség nyílik. Az első 

esetben azt tanácsolhatjuk az A szervezetnek, hogy erőforrását ugyanilyen mértékben 

felhasználva termeljen több kimenetet, mint ahogy azt a B szervezet teszi. Tehát az output 

maximalizálásával, de ugyanolyan input felhasználás mellett, az A pont a technikailag 

hatékony B pontba kerülhet. A második lehetőség az, ha a szervezet csökkenti az 

erőforrásának felhasználását, de ugyanannyi végterméket állít elő. Így az input 

minimalizálásával, de ugyanolyan output mellett az A szervezet a technikailag hatékony C 

pontba kerülhet. [49] 

A fenti példából két következtetés is levonható Egyrészt, hogy a hatékonyságvizsgálat 

matematikailag minimalizálási, illetve maximalizálási problémává konvertálható. Másrészt 

az, hogy ezzel az egyszerű példával analóg módon kell azokat a szervezeteket is kezelni, 

amelyek több inputból több outputot termelnek. A valós életben ugyanis a szervezetek, 

nemcsak egy erőforrást használnak fel a végtermék előállítása során. Általában több 

bemenetből, több kimeneti értéket állítanak elő, ami N input és M output esetében egy 

NXM dimenziójú maximalizálási vagy minimalizálási problémához vezet. 

A katonai felsőoktatási képzési-oktatási folyamat olyan termelési függvényt 

eredményez, amely N számú bemenet és M számú kimenet függvénye. Az ilyen típusú 
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függvények grafikus ábrázolása, többdimenziós voltuk miatt az előzőhöz hasonló 

formában nem lehetséges. 

Abban az esetben, ha a bemenetek között a ráfordítások árait, a kimenetek között az 

eredmények által szerezhető profit mértékét is figyelembe vesszük, már nemcsak a 

technikai hatékonyság meghatározása a cél, hanem a költségek minimalizálása, vagy épp 

ellenkezőleg: a profit maximalizálása. Így kibővül a vizsgálható hatékonyságok köre. A 

technikai hatékonyságon túlmenően beszélhetünk allokatív-, gazdasági-, Scope- és 

mérethatékonyság vizsgálatáról is.  

Az allokatív hatékonyság (AH) az anyagi javak elosztásának hatékonysága. Ez azt jelenti, 

hogy a felhasznált erőforrásokból kiválasztunk bizonyos összetevőket, (pl. oktatók bére, 

leadott órák száma) és az általuk előállított végtermék (pl. végzettek) költségét 

minimalizáljuk.  

A gazdasági hatékonyság (GH) megállapításánál szükség van az allokatív- és a technikai 

hatékonyság kiszámítására is, majd ezek kombinációja megadja a gazdasági 

hatékonyságot. 

A Scope hatékonyság meghatározásához, tegyük fel, hogy egy szervezeten belül két 

különböző egység, két különböző végterméket állít elő. A szervezet un. Scope hatékony 

(SH), ha költségmegtakarítása származik abból, ha két különböző végterméket egy 

egységen belül termel. A Scope hatékonyság vizsgálatával például választ kaphatunk arra a 

kérdésre, hogy a ZMNE-n belüli két kar (a KLHTK11 és a BJKMK12) egy egységbe történő 

integrálása eredményezhet-e költségmegtakarítást, vagy nem.  

A mérethatékonyság (MH) viszont azt mutatja meg, hogy a szervezet optimális méretben 

végzi-e a tevékenységét (a méret jelentheti a foglalkoztatottak számát, a terület nagyságát, 

stb.). Egy szervezet működhet technikailag hatékonyan, ugyanakkor a mérete lehet túl 

nagy, vagy éppen túl kicsi. A mérethatékonyság vizsgálata megmutathatja (és egyben 

indokot is adhat egy szervezet vezetése számára), hogy a hatékony működéshez 

központosításra, decentralizációra, méretcsökkentésre vagy pont ellenkezőleg, bővítésre 

van szükség. 

A mérethatékonyság kérdéskörének vizsgálatához térjünk vissza a termelési-határ 

függvény azon esetéhez, amikor több bemenetből, több kimenetet állítottunk elő. 

Megállapítottam, hogy a katonai felsőoktatási termelési függvény M számú eredménye, N 

                                                 
11 Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, KLHTK 
12 Bolyai János Katonai Műszaki Kar, BJKMK 
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számú erőforrás felhasználásától függ. A képzési folyamat során kimenetként képződhet 

pl. egy diplomaeredmény. Az ehhez felhasznált N számú erőforrás közül, tekintsünk 

néhányat, mint pl. a kontakt órák száma, a tankönyvek, az önálló hallgatói munkaóra. Nem 

valószínű, hogy minden diplomaeredmény létrehozásában ugyanolyan mértékben 

hasznosulnak az erőforrások. Ez függhet a tanuló képességeitől, a szociális 

helyzetétől,..stb. Figyelembe véve, hogy a felhasznált erőforrások azonos, vagy különböző 

mértékben térülnek meg, a hatékonyság vizsgálata is kétfélé aspektusból végezhető. 

Amennyiben az erőforrások azonos beépülési rátáját tételezzük fel, konstans rátájú 

megtérülésről (Constans Return to Scale) a továbbiakban CRS, míg ha nem, változó 

rátájú (Variable Return to Scale) a továbbiakban VRS megtérülésről beszélünk.  

A koordináta rendszerben ábrázolhatók a termelési függvénynek azok a szintvonalai, 

amelynek a pontjaihoz ugyanolyan költség tartozik, valamilyen input-output arány 

mellett.[110] Ez az egyenlőköltség görbe (isocost). Amikor kiszámoljuk egy egység CRS 

hatékonyságát, akkor azt tudjuk meghatározni, hogy milyen arányban kell csökkentenie az 

inputokat ahhoz, hogy rákerüljön a többi egység hatékonyságához viszonyított 

hatékonysági határvonalra. Amikor a költséghatékonyságot vizsgáljuk, akkor arra kapunk 

választ, hogy milyen optimális arányban kell megválasztani az inputokat ahhoz, hogy 

ugyanolyan költségen termeljünk. A 3. ábrán a 2 egység 2'-re kerülését a CRS vizsgálata 

után kapjuk, majd a 2'' jelképezi azt a pontot, ahová az izoköltség határvonalat figyelembe 

véve kerülhetne. A 02'', 02' arány a költséghatékonyság (KH), a gazdasági hatékonyság 

(GH) pedig szemléletesen a 02'',02 aránynak felel meg (3.ábra). 

3. ábra. Az egyenlőköltség görbe és a konstans rátájú megtérülés viszonya 
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Felmerül a kérdés, ha az erőforrások hasznosulása minden esetben más és más, milyen 

azok megtérülése egy adott eredmény elérésében? Ha az erőforrások adott mértékű 

növelése az eredmények adott mértékű növekedésénél kevesebbet eredményez, akkor 

csökkenő rátájú megtérülésről (Decreasing Return to Scale) a továbbiakban DRS van 

szó. Vagyis, ha egy hallgató kétszer annyi erőforrást fektet be a tanulásba, de az 

eredménye a kétszeresét nem éri el, csökkenő arányú a befektetéseinek a megtérülése.  

Viszont, ha az erőforrások adott mértékű növelése, az eredmények adott mértékű 

növekedésénél többet eredményez, a szervezet növekvő rátájú (Increasing Return to 

Scale) a továbbiakban IRS megtérülési időszakban van. Vagyis, ha egy hallgató kétszer 

annyi erőforrást fektet be a tanulásba, és az eredményei kétszeresénél nagyobbra nőnek, 

akkor növekvő arányú a befektetéseinek megtérülése.  

Ha azonban az erőforrások adott mértékű változtatása az eredmények adott mértékű 

változását eredményezi, akkor az időszak konstans rátájú. Az oktatási példánál maradva 

ez azt jelenti, hogyha amennyivel többet tanul egy hallgató, pontosan annyival jobbak a 

jegyei, akkor ő konstans rátájú megtérüléssel hasznosítja az erőforrásait. (Feltéve, hogy 

más tényezők nem befolyásolják az eredményeit.)  

A mérethatékonyság megállapítása tehát annak eldöntése, hogy egy adott szervezet milyen 

megtérülési periódusban működik. Ha egy szervezet minden erőforrását megfelelő 

mértékben hasznosítja, a mérethatékonysága konstans rátájú lesz. Azok a szervezetek, 

amelyeknél a mérethatékonysági vizsgálat növekvő rátát mutat (IRS), általában túl kicsik, 

így a bővítésükkel növelhető a hatékonyság. Míg az olyan szervezetek, amelyek csökkenő 

megtérülés alatt működnek (DRS), túl nagyok, így a méretcsökkentéssel növelhető a 

szervezet hatékonysága. 

Az eddigieket összefoglalva megállapítható, hogy a katonai felsőoktatás 

hatékonyságvizsgálatának célja lehet a költségek minimuma alapján történő 

(bemenet-orientált), vagy az eredmények maximuma alapján történő (kimenet-

orientált) értékelése. További cél lehet a hatékonyság nagyságának megállapítása 

(technikai-, allokatív-, gazdasági- és mérethatékonyság), illetve annak eldöntése, hogy 

egy szervezet milyen mértékű megtérülési időszakban van. 

Látható, hogy a hatékonyság mérése nem egyszerű feladat, sok esetben szinte lehetetlen is. 

[50]-ben a szerző a következőkben határozza meg a hatékonyságvizsgálat célját: „..a 

gazdasági szereplők célja többnyire a hozamok és ráfordítások pénzben is mérhető 
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különbségének a maximalizálása, azaz adott felhasznált ráfordítások a legnagyobb 

kibocsátást eredményezzék, illetve fordítva, hogy adott kibocsátást a legkisebb 

ráfordítással lehessen előteremteni”. 

A katonai felsőoktatás esetében a lehetséges célok megállapításánál a következőket kell 

figyelembe venni: 

1. A katonai felsőoktatási rendszer többszörös bemeneti adatokból többszörös 
kimenetet termel.  

Ennek figyelembe vételével a hatékonyságmérés értékelése történhet úgy, hogy vizsgáljuk 

a minimálisan felhasználandó erőforrások (pl. órák száma, pénz, munka) mennyiségét úgy, 

hogy a kimeneteket (pl. végzettek száma) ne kelljen csökkenteni. Más szempontból pedig 

az elért eredményeket értékelhetjük úgy, hogy vizsgáljuk az adott input mellett lehetséges 

maximális kibocsátást úgy, hogy az erőforrásokat ne kelljen növelni. A hatékonyságmérés 

további célja lehet a technikai-, méret-, gazdasági- és az allokatív hatékonyság mérése is. 

2. A bemeneti és kimeneti adatok meghatározása nehézségekbe ütközik. 

A hatékonyságmérésben a bemeneti és a kimeneti adatok összeállításának kiemelkedően 

fontos szerepe van. A szükséges adatok különböző technikákkal (pénzügyi mutatók 

alkalmazása, matematikai-, statisztikai-, indexszámítási-, valószínűség számítási eljárások) 

meghatározhatók vagy becsülhetők. A katonai felsőoktatási termelési függvényhez hasonló 

függvények állíthatók elő a különböző szolgáltató és a non-profit szervezetek esetében, 

mint pl. a kórházak, éttermek, bankfiókok stb. Az azonos szektorba tartozó szervezetek 

termelési függvényei közötti azonosságok felismerése, lehetővé teszi az azonos szektorba 

tartozó szervezetek összehasonlítását is. A katonai felsőoktatás összehasonlítását 

Rendőrtiszti Főiskolával az is indokolhatja, hogy felismerhetők a két szervezet termelési 

függvényei közötti azonosságok. 

3. A hatékonyság értékelése nem történhet egyidejűleg az eredmények maximumának 
és a ráfordítások minimumának figyelembe vételével.  

Az előzőek alapján megállapíthatjuk, hogy a hatékonyság vizsgálata során bonyolult, 

többcélú optimalizálási problémával állunk szemben. Matematikailag lehetetlen 

egyidejűleg kitűzni egy feladatban az eredmények maximuma, és a ráfordítások minimuma 

szerinti megoldást. A maximális eredmény kitűzéséről lehet szó előre meghatározott 

ráfordítások mellett, vagy a költségek minimalizálásáról előre meghatározott eredmény 

elérése mellett. [48] 
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2.2. Hatékonyságmérési eljárások 

A hatékonyság mérése régóta foglalkoztatja a szakembereket és ez különböző szemléletek 

és eljárások folyamatos kialakulását eredményezte. A szakirodalomban számos módszer 

található, amelyeket három fő csoportba lehet sorolni. Az eljárások egy része statisztikai 

módszerekből, a másik a termelési függvény ismeretéből, a harmadik a hatékonyság relatív 

voltának elméletéből vezeti le az alkalmazott módszereit. Bármelyik elméletet is nézzük, 

az alapgondolat a Farrel-féle hatékonyság-felfogásból indul ki, miszerint: 

 Hatékonyság=
bemenet 
kimenet  

1. Statisztikai alapokra épülő hatékonyságmérési eljárások 

A statisztikai alapokra épülő eljárások a különféle mutatók, indexek használata. A 

szervezetek által alkalmazható pénzügyi mutatószámok száma szinte meghatározhatatlan, 

néhányat azért emelek mégis ki, hogy érzékeltessem a mutatók alkalmazásának lényegét. 

Ilyen pl. a Komplex Hatékonysági mutató [51], az Össztényezős Termelékenységi mutató 

(Total Factor Productivity, TFP), a Fisher- vagy Törnqvist index, stb. [37][39][49]  

Napjainkban egyre inkább elfogadottá válik az a szemlélet, mely szerint a számviteli és a 

pénzügyi mutatók egyedül nem alkalmasak a szervezet teljesítményének mérésére. Ez a 

gondolat továbbvezetett a szubjektív mutatószámok alkalmazásához és a többdimenziós 

teljesítménymérés kialakulásához.  

A számvitel és a pénzügy terén lévő mutatószámok többsége objektív mutatószám, míg a 

nem-pénzügyiek szubjektívek, ezért ezek kapcsolata is fokozatosan előtérbe került. [52]-

ben a szerzők az egyik legismertebb kiegyensúlyozott mutatószámrendszert dolgozták ki 

(Balanced ScoreCard, BSC), amelyben a különböző mutatókat egységes rendszerben 

kezelik. A mutatószámokat négy csoport köré szervezték: pénzügyi, vevők, működési 

folyamatok és innováció, valamint tanulás. A szerzők szerint egyensúlyban kell lenniük a 

rövid és hosszú, a pénzügyi és nem pénzügyi, a visszatekintő és az előrejelző, valamint a 

külső és a belső teljesítményelemeknek. A nem pénzügyi mutatók alkalmazása a 

teljesítménymérésben és -értékelésben még nem jelenti azt, hogy a pénzügyi mutatók 

túlsúlya eltűnne. 

 Néhány fontosabb mutató számítását a 2. táblázat tartalmazza. 
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2. Táblázat Mutatók számítása 

Komplex Hatékonysági Mutató Össztényezős termelékenységi mutató TFP Törnqvist index számítással 
 
 
 

Hatékonyság=
bemenet 
kimenet  

 
A tisztajövedelem számítás 
technikáját felhasználva  

a bemenet=0,1*NE+1,5*BK 
a kimenet=netto termelési érték, 
vagyis 

 KHM=
BK*1,5NE*0,1

NTE
+

 

ahol NE= netto eszközérték 
BK=bérköltség 
NTE= netto termelési érték  

 

Hatékonyság=
bemenet 
kimenet  

TFP = 
MT

HE
+

 

ahol HE = hozzáadott érték,  
T = tőke (részvénytőke),  
M = munkavállalók vagy évenkénti 

összes munkaórák száma  

Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy a 
tőkebefektetés milyen mértékben növeli a 
munkatermelékenységet Solow (1957) szerint 
a tőke és a munka kombinációjaként a 
célszerűbb, ha azoknak egy súlyozott mértani 
közepét vesszük: 

 TFP = 
ss-1 M*T

HE  

ahol  s =súlyozás, ami azt fejezi ki, hogy a 
hozzáadott érték mekkora hányada 
tulajdonítható be a munkának. 

 
 

A TFP változásait nem a termelési 
függvények segítségével, hanem közelítő 
eljárással, un. indexszám-módszerrel 
határozták meg. Megállapítják a termelés 
volumenindexét, majd kiszámítják a hogy a 
termelési volumen módosulásából mekkora 
rész magyarázható a termelési tényezők 
felhasználásában bekövetkezett 
változásokkal. 
 
A TFP Törnqvist index számítással: 
 

Törnquist árindex
=∏

=
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M
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ahol pmt jelenti az m-edik árucikk árát a t-edik 
periódusban, pms pedik az m-edik árucikk 
árát az s-edik periódusban. és p az 
árat(price) q a minőséget(quantity) jelképezi. 
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2. A termelési függvény ismeretére építő hatékonyságmérési eljárások 

Az eljárások másik része a termelési függvény ismeretéből indul ki. A klasszikus 

közgazdaságtanban a termelési függvény meghatározásával kapcsolatos kutatások az ipar és a 

gazdaság területén az 1920-as, 30-as években alakultak ki és ez egy új tudományág 

kialakulását eredményezte, az ökonometriáét. Az ökonometria szó Ragnar Frischtől 

származik aki „jobb híján” így nevezi el ezt a tudományágat. Más szerzők viszont úgy 

jellemzik az ökonometriát, mint “elméletileg megalapozott, tudományos vélemények 

statisztikai megfigyelését”. [50] 

P. H. Douglas közgazdász és Ch. W. Cobb matematikus nevéhez számos termelési függvény 

meghatározása köthető, és alapgondolatuk szerint minden termelés(T), valamilyen függvénye 

a költségeknek(K) és a munkaerőnek(M). 

Felhasználva a termelési függvényt, és tudva azt, hogy egy adott bemenethez milyen képlet 

alapján rendelhető hozzá az eredmény, megbecsülhető az a határ, amit egy adott szervezet az 

erőforrásainak felhasználásával elérhet. A határ számítható algebrai és valószínűség számítási 

eszközökkel. A termelési függvénytől való eltérésnégyzetek valamilyen változó szerinti 

minimumának keresésére a Legkisebb Négyzetek Módszere (LNM) alkalmas. (például a 

lineáris regresszió paramétereinek meghatározására). Ha azonban valószínűség számítás 

segítségével becsüljük a szervezethez tartozó valószínűleg legnagyobb kibocsátást, vagy a 

legkevesebb ráfordítást, akkor a Sztochasztikus Határanalízis Módszerét (SZTH) 

alkalmazzuk. [53] 

3. A termelési határtól való távolságon alapuló eljárások:  

A Farrel-féle hatékonyság-megközelítést évtizedekig használták, mígnem Charnes, Cooper és 

Rhodes dolgozta át, és fejlesztette ki a Data Envelopment Analysis (DEA) eljárást, amely a 

termelési határtól való távolságot veszi alapul. [54] A mindössze négy évtizedes múlttal 

rendelkező elméletet egyre gyakrabban használják olyan több bemenetes és több kimenetes 

szervezetek hatékonyságmérésére, ahol a termelési függvény nem határozható meg. Az új 

megközelítés nem a termelési függvényből indul ki, hanem az egyes szervezetek tényleges 

teljesítményéből.  

A módszer felhagy azzal a szándékkal, hogy a szervezetek abszolút hatékonysági mutatóit 

számítsa ki. Az egyes egységek adatainak összehasonlításával egy optimális hatékonysági 

határt generál, amelytől való távolság adja meg a kisebb hatékonyság mértékét. Az 

összehasonlítás olyan határvonalat eredményez, amely mintegy beburkolja a leghatékonyabb 
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egységeket. Az elmélet átültetése a gyakorlatba az un. „Adat-burkolási elemzés”, Data 

Envelopment Analysis (DEA) eljáráson keresztül valósul meg. Ahhoz, hogy valamely 

szervezet felkerüljön erre a hatékonysági szintre, meg kell változtatnia erőforrásainak 

összetételét. Ez a technika azon az elven alapszik, hogy megadja azt a távolságot, amennyire 

egy adott szervezet van attól a ponttól, hogy hatékony legyen. 

Ehhez módosítsuk a Farrel-féle hatékonysági képletet úgy, hogy figyelembe vesszük azt, 

hogy nem minden szervezet használja fel ugyanolyan mértékben (súlyozással) az 

erőforrásokat, és nem ugyanolyan értékű (súlyú) kimenetet termel.  

A Farrel-féle hatékonyságképletet így módosítva: 

  Hatékonyság=
összegebemenetek súlyozott 
összegekimenetek súlyozott  

A súlyozás jelen esetben azt jelenti, hogy minden egység megválaszthatja magának a be- és 

kimeneti adatok számára legkedvezőbb súlyozást, vagyis egy olyan szorzószámot, amely 

mellett legkedvezőbb lesz a hatékonysága (pl. egy szervezet vidéki telephelye esetén, a 

működési költség nem biztos, hogy ugyanolyan súlyozású, mint a Budapesti egységek 

esetében). Feltételezve, hogy minden összehasonlítani kívánt szervezet a számára 

legkedvezőbb súlyozással termel, meghatározható az általuk generált hatékonysági sorozat 

maximuma. [55]-ben a szerzők által javasolt matematikai programozási feladat: 
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1 ≤1,  j=1,....,n; 

  ur,vi≥0; r=1,....,s;   i=1,...,m. 

ahol  yrj a j-edik egység kimeneteinek összege;  
 xij a j-edik egység bemeneteinek összege;  
 ur az r-edik kimenet adott súlya;  
 vi az i-edik bemenet adott súlya;  
 n az egységek száma; 
 s a kimenetek száma;  
 m a bemenetek száma. 

A fenti egyenletben n számú döntési egység m számú bemenettel, s számú kimenetet termel. 

A fenti egyenlet egy nem lineáris törtprogramozási probléma, amit a célfüggvény 

nevezőjének konstansnak tekintésével linearizálhatunk. 
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Az alábbi formula a számláló maximalizálását végzi. Ezt az alakot a hatékonysági lineáris 

programozási probléma multiplikátor formulájának is nevezik. 
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 ≤ 0 ; r = 1,...,s, 

 ur ≥ ε  ; i = 1,...,m, 
 vi ≥ ε;  j = 1,...,n. 
A fenti lineáris programozási feladat megoldásának eredményeképpen megkaphatjuk, hogy 

egy adott szervezet hatékony-e vagy sem, a többihez képest. Az eredményekből számos 

információ kiolvasható. A kapott 0 és 1 közötti értékek, százalékban az adott egység technikai 

hatékonysági mutatói, konstans rátájú megtérülést feltételezve, input orientált szemlélettel. 

Megadható továbbá, hogy a kevésbé hatékony egységeknek, mennyivel kell csökkenteni a 

bemeneti értékeiket ahhoz, hogy változatlan kimenet mellett a hatékonyságukat megnöveljék. 

A dualitás elvét felhasználva, szintén konstans rátájú megtérülést feltételezve, megkaphatjuk a 

hatékonyság Cooper-féle lineáris programozási egyenletét, amely az előzőtől annyiban tér el, 

hogy kevesebb változót tartalmaz, és így könnyebben programozható. Ezt a formulát 

envelopment formulának is nevezik. 

 min g0 = ∑
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r0ryµ = 1  

 µr, ωi ≥ 0. 

A fenti egyenlet nemcsak a könnyebb programozás lehetőségét, hanem a relatív hatékonyság 

ellenőrzését is adja. Adott egységnél a minimális input-hatékonysága g0 , ami a modell által 

kerül meghatározásra. Megmutatja továbbá a Debreu-Farell hatékonysági értéket, mely szerint 

0≤g0≤1. A súlyozott input-output kombináció egyetlen kimenet esetében sem csökkenhet a 

döntési egység összes inputja alá, illetve nem is haladhatja meg azt. A µr, ωi az input-output 

súlyok.  
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Az egyenlet formulája lehetőséget ad olyan virtuális referencia csoportok létrehozására is a 

szervezetek között, amelyek közel azonos lineáris input kombinációval rendelkeznek, így 

ezek egyenrangúnak tekinthetők. 

Az előzőekben tárgyalt DEA modellek abból a feltételezésből indultak ki, hogy minden 

vizsgált szervezet inputjai azonos megtérüléssel hasznosulnak, de a gyakorlatban ez nincs 

mindig így. Banker, Charnes és Cooper javasolták az eredeti DEA modell kiterjesztését olyan 

esetekre is, amikor változó rátájú hasznosulással működnek az egyes egységek. [55] Míg a 

CRS modellből a Farrel-féle technikai hatékonyságot tudjuk megbecsülni, a VRS modell 

lehetővé teszi a mérethatékonyság vizsgálatát.  

A CRS modell kiterjesztésével a következő VRS lineáris programozási modellt írhatjuk fel. 

[56] Jelen esetben a CRS „kiterjesztése” annyit jelent, hogy a súlyok összegét 1-re 

korlátozzuk: 

 min θλθ ,  
feltéve: 

 - yrk +∑
=

n

j
jrjy

1

λ ≥0 

 xjkθk -∑
=

n

j
jijx

1

λ ≥0    (4) 

 λj≥0 

 ∑
=
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j
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λ =1 

ahol  yrk a j-edik egység kimeneteinek összege; 
 xjk a j-edik egység bemeneteinek összege;  
 λj a j-edik egység súlya,  
 n az egységek száma;  
 θ az i-edik egység hatékonysági értéke. 
A fenti lineáris programozási feladat végrehajtása után kapott értékeknek egy olyan 

adathalmazon, amelyen a CRS-t már meghatároztuk, két esete fordulhat elő: vagy egyenlők a 

CRS eredményével, vagy nem. Ha a két érték különbözik, akkor a mérethatékonyság a két 

érték hányadosával határozható meg, tehát: 

 MH= VRS
CRS

TH
TH  

Az így kapott mérethatékonysági értéknek az a jelentősége, hogy segítségével információt 

kaphatunk arról, hogy az adott egység éppen milyen rátájú technikai hatékonysággal 

rendelkezik. Ha a mérethatékonysági érték közelítőleg megegyezik a VRS értékével, akkor 

növekvő, ha pedig különbözik, akkor csökkenő rátával állunk szemben.  
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Más a helyzet, ha a (4)-ben felírt LP feladat megoldása után, a kapott érték megegyezik a (3)-

ban felírt LP feladat megoldásakor kapott CRS értékkel, mert így a mérethatékonysági 

hányados éppen 1. Ekkor az adathalmazon végrehajtott újabb DEA megoldásával 

próbálkozhatunk, ahol a (4)-ben felírt minimalizálási feltételek közül a λj=1 megkötést a 

következőre cseréljük: 

 ∑
=

n

j
j

1

λ ≤1 

Az így kapott értéket a VRS-el összehasonlítva megállapítható, hogy csökkenő rátájú 

megtérülési periódusban, míg ha különbözik, növekvő rátájú megtérülési időszakban van az 

adott egység. Amennyiben a két érték megegyezik, az egység csökkenő rátájú megtérülési 

időszakban, míg ha nem, növekvő rátájú megtérülési időszakban van. 

A CRS esetében a vizsgált egységek által elérhető maximális lehetőségek határa tágabb, mint 

ha változó rátájú megtérüléssel számolnánk, ezért előfordulhat, hogy egy CRS által 50%-os 

hatékonyságú egységet a VRS-el is megvizsgálva 80%-osnak fogjuk találni. Ez abból adódik, 

hogy a változó ráta alkalmazása jobban megközelíti az egységek által elérhető maximális 

teljesítmény határát. A 4. ábrán látható 5 egység közül a CRS mindössze egy hatékony 

egységet talál (3), addig, a VRS-t alkalmazva mindössze két olyan egység van, amelyek a 

lehetőségeikhez, és a képességeikhez képest alul teljesítenek (2,4). 

4. ábra. A CRS és a VRS viszonya 

A vezetés számára mindezek az információk a döntéseik szempontjából bár igen fontosak, 

mégis a „jövőbe látás” képességét idézik fel. Vajon tényleg alkalmas lehet egy matematika 

eljárás arra, hogy megjósoljuk a szervezet lehetőségeit? Csökkenő vagy növekvő megtérülési 

periódus alatt működik a szervezet?  
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A vezetők számára mindezek az információk tájékoztató jellegűek, és a szervezet működését 

abba az irányba kell terelniük, hogy a kitűzött célokat a legeredményesebben tudják elérni. 

Mennél több információ áll rendelkezésre a vezetés számára, annál könnyebb a döntéseket 

meghozni, és annál több alternatíva közül lehet választani. 

A VRS használata alkalmas további kérdések megválaszolására is. A költségminimalizálás – 

amely arra ad választ, hogy adott input árak és kimeneti értékek mellett, hogyan lehet a 

szervezet költségeit minimalizálni. Mennyi a lehető legkisebb költség, amellyel még a 

szervezet céljai megvalósíthatóak, és az eredményeket nem kell csökkenteni?  

Erre az esetre Coelli azt javasolja, hogy hajtsunk végre egy (3)-ban megjelölt DEA 

minimalizálást, amivel a technikai hatékonyságot tudjuk meghatározni egységenként. Majd 

pedig az input árakra és a CRS értékeire végezzünk egy újabb DEA minimalizálást a 

következők szerint: 

 min θλθ ,  
feltéve: 
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λ ≥0 

 xjkθk -∑
=
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λ ≥0    (5) 

 λj≥0 
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ahol  xjk vektor az i-edik döntési egység k-adik inputja költségei,  
 és θk az az eredmény, amelyet a CRS végrehajtása után kaptunk.  

Ezek után a gazdasági hatékonyság egységenként a CRS és az így kapott minimalizált érték 

hányadosaként adható meg. A költséghatékonyság pedig a Farrel-féle képlet alapján: 

 KH=GH/TH 

A vezetők kerülhetnek olyan helyzetbe is, amikor a bemeneti adatokat valamilyen külső ok 

miatt nem befolyásolhatják szabadon, így azokkal fix értékként kell számolni, viszont az 

elvárás az, hogy termeljenek adott inputból annyit, amennyit csak lehetséges. A kérdés ebben 

az esetben az, hogy mennyi a lehetséges maximális kimenet, ha a bemeneten fix költséggel 

kell számolni?  
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A fenti kérdésre a DEA outputorientált VRS modellje adja meg a választ. Az [58]-ban a 

szerzők által javasolt modell a következő: 

 max θλθ ,  
feltéve: 
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ahol θ-1 a növekedés azon nagysága, amelyet az i-edik döntési egység elérhet adott feltételek 

mellett. Ebben a modellben az inputok változó megtérülését vettük figyelembe, és a 

súlyozásnál a λj-k összértékét 1-ben határoztuk meg. 

A DEA eljárás matematikai háttérének ismertetésével az volt a célom, hogy rávilágítsak a 

módszer változatos alkalmazására. Az alkalmazható LP formulák nagyban függnek a 

felhasználó érdekeitől, és észrevehető az envelopment formulák egyéni változatai aszerint, 

hogy a vizsgált szervezet milyen jellemzőkkel bír, és mi a döntéshozó célja a hatékonyság 

vizsgálatával. A DEA eljárás előnye, hogy „szervezetre” szabható, több oldalról teszi lehetővé 

a szervezet vizsgálatát.  

Az irányzatok nagyban függnek a felhasználó érdekeitől, és észrevehető az envelopment 

formulák egyéni változatai aszerint, hogy a vizsgált szervezet milyen jellemzőkkel bír, és 

voltaképpen mi a döntéshozó célja a hatékonyság vizsgálatával. A DEA „személyre”, 

„szervezetre” szabhatósága az egyik nagy előnye. A 3. táblázat a DEA eljárással 

meghatározható hatékonyságtípusokat és a hozzájuk tartozó envelopment formulát foglalja 

össze. 

3. Táblázat A DEA eljárással meghatározható hatékonyságtípusok 

D E A  e l j á r á s  
 CRS VRS 

információ-
szolgáltatás 

technikai hatékonyság (THCRS) 
költséghatékonyság (KH) 
gazdasági hatékonyság (GH) 

mérethatékonyság (MH) 
költséghatékonyság (KH) 
gazdasági hatékonyság (GH) 
technikai hatékonyság (THVRS) IN

P
U

T-
O

R
IE

N
TÁ

LT
 

eljárás (3) (3); (4); (5) 

információ- 
szolgáltatás  

technikai hatékonyság (THCRS) 
költséghatékonyság (KH) 

gazdasági hatékonyság (GH) 
 

mérethatékonyság (MH) 
költséghatékonyság (KH) 

gazdasági hatékonyság (GH) 
technikai hatékonyság (THVRS) O

U
TP

U
T-

O
R

IE
N

TÁ
LT

 

eljárás (2) (6) 
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Mérethatékonyság 
MHVRS=THCRS/THVRS 

Állandó rátájú megtérülés (CRSmin) 

Gazdasági hatékonyság 
GHCRS

Költséghatékonyság 
KHCRS=GHCRS/GHCRS 

Adatbevitel, 
(inputok, outputok) 

Állandó rátájú megtérülés (CRS) Változó rátájú megtérülés (VRS 

Technikai hatékonyság 
THCRS

CRS=VRS igen

Módosított  
VRS 

Csökkenő ráta 

nem

Növekvő ráta 

igen 

 

A fentiekben bemutatott eljárások informatikai alkalmazásának első lépése a folyamat 

algoritmusának leírása (5. ábra).  

 

5. ábra. A DEA eljárás folyamatábrája 

A fejezet elején említett sorrend (cél, eljárás, modell) következő lépéseként azokat a szinteket 

szeretném meghatározni, amelyeken a hatékonyságmérés alkalmazható. Ehhez vegyük 

figyelembe a hatékonyság relatív mivoltát. Csak valamihez képest tudjuk megmondani, hogy 

egy szervezet hatékony, vagy sem, és az sem mindegy, hogy mit hasonlítunk össze, mivel.  

Az eddigiek alapján megállapítható, hogy a hatékonyságmérési eljárások között elvi 

különbségek vannak. A gyakorlatilag tehát az említett módszerek mindegyike alkalmas a 

hatékonyság mérésére, azonban több szempontból is különböznek. 

 

MHVRS=THVRS

nem 



 

 

45

a) A hatékonyság típusának meghatározásából adódó különbségek: 

A Legkisebb Négyzetek Módszerével (LNM), az allokatív hatékonyságot, a 

mérethatékonyságot, és a TFP változását lehet kimutatni, míg a mutatók használatával a 

technikai- és az allokatív hatékonyság nem határozható meg. A Data Envelopment Analysis 

(DEA) és a Sztochasztikus Határanalízis (SZTH) az összes hatékonyságtípus mérésére 

alkalmas. A Legkisebb Négyzetek- és a Sztochasztikus Határanalízis alkalmazásához 

szükséges a termelési függvény meghatározása, míg a mutatók használatához (TFP) és a 

DEA alkalmazásához nem. Az LNM és a mutatók (TFP) alkalmazása egyaránt feltételezi, 

hogy minden vizsgált egység technikailag hatékony, viszont a DEA és a Sztochasztikus 

Határanalízis (SZTH) nem. Csak ez a két eljárás alkalmas arra, hogy kimutassa azokat a 

szervezeteket, amelyek nem hatékonyak. [49] 

b) A méréshez szükséges adatok számából és minőségéből adódó különbségek: 

Az említett eljárások mindegyike figyelembe veszi a bemeneti és a kimeneti adatokat, 

azonban az Össztényezős Termelékenységi Mutatók (TFP) nem számíthatók ki az árak 

ismerete nélkül. A mutatók csak a felhasznált erőforrások költségének és a kimenetek piaci 

árainak ismeretében határozhatók meg, viszont azt, akár két szervezet adatai alapján meg 

tudják tenni, és nem túl bonyolult a kiszámításuk. A Sztochasztikus Határanalízis (SZTH) és 

a DEA modell pontosságát nagyban befolyásolja a vizsgált szervezetek száma. A DEA 

esetében a vizsgált egységek számának nagyobbnak kell lennie a bemenetek és kimenetek 

összegénél. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a mérések pontosabbak százas 

nagyságrendű összehasonlítások esetében. Az SZTH esetében az adatok számát az ismeretlen 

paraméterek száma és a legnagyobb hatékonyság valószínűsége is befolyásolja. A négy 

módszer összehasonlítását a 4. táblázat tartalmazza. 

4. Táblázat A hatékonyságmérési módszerek összehasonlítása 

 TFP LNM SZTH DEA 
technikai hatékonyság mérése (TH) + - + + 
allokatív hatékonyság mérése (AH) - + + + 
gazdasági hatékonyság mérése 
(GH) - - + + 
mérethatékonyság mérése (MH) - + + + 
áraktól függ + - - - 
adatok számától függ - + + + 
termelési függvénytől függ - + + - 
hosszabb távú előrejelzésre 
alkalmas - - + + 
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A katonai felsőoktatás esetében a lehetséges eljárások alkalmazásához a következő 

követelményeket kell figyelembe venni. 

1. Az alkalmazott módszer ne igényelje a termelési függvény meghatározását. 

A fenti követelmény indoklásául induljunk ki Cobb azon elgondolásából, hogy minden 

termelés(T), valamilyen függvénye a költségeknek(K), és a munkaerőnek (M), vagyis 

 T = f(K, M)  

ahol  T = termelés  
 K = költség  
 M = munkaerő  
A katonai felsőoktatás termelési függvénye, ezek alapján a folyamat eredménye (outputja) és 

a mérhető ráfordítások (inputok) közötti kapcsolatot a következőképpen írhatja le: 

 K = f(R,E)  

ahol R = ráfordítás  
 E = eredmény 
 K = képzés 

A termelési függvény a való életben azonban nemcsak két változótól függ. A ráfordítás(R) 

magában foglalja a tanulók, tanárok idejét, felszereléseket, stb., tehát a ráfordítások száma 

és mértéke tetszőlegesen sok lehet. Az eredmény(E) szintén többféle lehet, az 

érdemjegyektől, a nyelvvizsgán, jogosítványon át a tudományos eredményekig.  

Látható, hogy azoknak a változóknak a száma, amitől a képzés(K) függhet, tetszőlegesen 

növelhető, és nem adható meg egyértelműen, hogy egy adott eredmény milyen kapcsolatban 

van a ráfordításokkal, így nem írható fel egzakt matematikai alakban a közöttük lévő 

kapcsolat. [59] Nem zárható ki, hogy részfüggvények felírhatók egy bizonyos tevékenység 

vizsgálatára, de véleményem szerint a teljes katonai felsőoktatási termelési függvény nem 

meghatározható, mert a függvény paramétereinek meghatározásához szükséges regresszió-

elemzés elvégzéséhez valószínűleg nem lenne elegendő adat. Így mindazok a 

hatékonyságmérési módszerek, amelyek ezen alapulnak, nem használhatók eredményesen. 

Így ennek a követelménynek a DEA módszer és az Össztényezős Termelékenységi mutatók 

(TFP) alkalmazása felel meg. 

2. Az alkalmazott eljárás támaszkodjon a meglévő információs rendszerekből származó 

adatokra, és rendelkezzen informatikai támogatással. 

A katonai felsőoktatásban jelenleg alkalmazott információs rendszerek hatalmas mennyiségű 

adatot tartalmaznak, amelyek köre kiterjed a felhasznált erőforrások, illetve eredmények nagy 
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részére. Megállapítható azonban, hogy ezek mind önálló adatbázisok, amelyek vagy 

különállóan, vagy redundánsan tartalmazzák az adatokat (KGIR, ÓRATARTÁS, FIR, 

NEPTUN). Ezek részletes feltérképezésére a 3 fejezetben részletesen kitérek. Mivel az adatok 

nagy része adatbázisokban van eltárolva, adódik az informatikai támogatás követelménye, 

amely nemcsak az információnyerés leegyszerűsödését feltételezi, hanem olyan algoritmus 

meglétét is, amely biztosítja a gyors végeredményt, illetve annak tetszőleges számú 

megismétlését. Az említett négy módszer rendelkezik informatikai támogatással, igaz ezek 

nem mindegyike ingyenes. Így ennek a kritériumnak a TFP, SZTH, LKN és a DEA módszer 

is megfelel. 

3. Az alkalmazott eljárás legyen alkalmas a katonai felsőoktatás különböző típusú 

hatékonyságainak mérésére, a felsőoktatási intézmények hatékonyságának 

összehasonlító elemzésére, döntési alternatívák nyújtására a szervezet vezetése 

számára a hatékonyság növelésének érdekében. 

A legtöbb hatékonyságtípust a DEA és a Sztochasztikus határanalízis módszerének 

alkalmazásával nyerhetünk, így ezek alkalmasak a katonai felsőoktatás különböző típusú 

hatékonyságainak mérésére. A felsőoktatási szektor hatékonyságának összehasonlításra és 

annak megállapítására, melyik intézmény működik hatékonyabban, a DEA módszer 

alkalmasabb, mint az SZTH. A két módszer közötti elvi különbség az eredmények során 

abban mutatkozik meg, hogy míg a DEA eredményei egy tényleges határtól való távolság 

alapján adja meg a hatékonyság növeléséhez szükséges paramétereket, addig az SZTH egy 

valószínűleg bekövetkező határból következtet rá. A DEA módszer a hatékonyságmérés 

céljától függően megadja, hogy az egyes erőforrásokat milyen mértékben kell csökkenteni, 

vagy a kibocsátást mennyivel kell növelni ahhoz, hogy a szervezet a hatékonyságát növelje.  

Mindezek alapján megállapítható, hogy ha a felsőoktatás hatékonyságmérését pénzügyi 

kimutatások készítésére kívánjuk felhasználni, az alkalmazandó módszer a mutatók 

használata (TFP). Amennyiben a hatékonyságmérést különféle hipotézisek elemzésére, 

várható események bekövetkezésének vizsgálatára használjuk, az alkalmazandó módszer a 

Sztochasztikus Határanalízis (SZTH). Amennyiben a hatékonyságmérést a különböző típusú 

hatékonyságok mérésére (TH, GH, AH, MH), összehasonlító elemzések készítésére és döntési 

alternatívák nyújtására kívánjuk használni, az alkalmazandó módszer a Data Envelopment 

Analysis (DEA). 
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2.3. A hatékonyságmérés jelenleg alkalmazott módszerei 

Az államigazgatásban, így a katonai felsőoktatásban is a különféle mutatók használatával 

értékelik a teljesítményt és így a hatékonyságot is. Az államigazgatási szerveknél jelenleg két 

modellt alkalmaznak a teljesítmény mérésére. Az egyik a minőségértékelésen alapulva 

igyekszik a teljesítmény növelésére alkalmas területek felderítésére, a másik a teljesítmény 

gazdasági szempontból történő vizsgálatára alkalmas. 

1. A minőségértékelést középpontba helyező rendszer 

A minőségértékelést középpontba helyező rendszer az Európai Minőségmenedzsment 

Alapítvány által kidolgozott EFQM modell, amely a nemzetközi gyakorlatban a 80-as 

évektől terjedt el. A modell a dolgozók önértékelésén alapszik, így szubjektivitása miatt 

számos támadás éri. [60] 

A modell kilenc kritériumot értékel, amelyből öt a szervezeti adottságokra vonatkozik 

(vezetés, stratégia és tervezés, humán erőforrás menedzsment, partnerkapcsolatok és 

erőforrások, valamint folyamat és változásmenedzsment), négy pedig a szervezet 

teljesítményére (ügyfél orientáció, dolgozói elégedettség, társadalmi hatások, teljesítmény 

eredményessége). [61] A magyar közigazgatásban is néhány szervezetnél már alkalmazásra 

került, s a bevezetés ösztönzését szolgálja, hogy 2004-től a minőségbiztosítási rendszer 

bevezetésének kiadásai aktiválhatóak az alapítás, átszervezés aktivált értékeként. [62] 

2. Teljesítmény Audit 

A gazdasági teljesítmény meghatározására az államigazgatásban az un. teljesítmény auditot 

használják, amelynek során azt vizsgálják, hogy az eszközök összhangban vannak-e a 

célokkal és a lehetőségekkel, vagyis az erőforrások gazdaságosan történő felhasználását 

helyezik előtérbe. A cél a közpénzekkel való pazarlás nélküli gazdálkodás ellenőrzése.  

A Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő katonai felsőoktatás a gazdálkodás 

módjára nézve önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés 

szempontjából teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv. Szervezeti egységei 

az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési 

egységek.  
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Pénzügyi és számviteli szakmai felügyeletét a HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynöksége13 

látja el, amely felett a HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatala diszponál. 

Gazdálkodásának hatékonyságát a Minisztérium, illetve az ÁSZ jogosult vizsgálni. [60]-ban a 

szerző megjegyzi, hogy „a Honvédelmi Minisztérium ebből a szempontból kivételnek számít, 

mert az Állami Számvevőszék nemcsak teljesítmény auditot, de még a megbízható valós 

összkép hitelesítését szolgáló könyvvizsgálatot sem végzett a tárcánál”. Ez nem jelenti azt, 

hogy mint gazdálkodó szervezet, nem vizsgálja a gazdaságos működését. A pénzügyi 

kimutatások esetében akár 50-nél is több pénzügyi és számviteli mutatószám segítségével 

határozhatja meg a szervezet az eredmény- és mérlegtételek viszonyát, illetve a mérleg és 

eredményszerkezet összehasonlítását. 

Az államigazgatási szervek teljesítménymérésének hátrányai: 

A minőségbiztosítás keretén belül történő hatékonyságmérés sok információt derít fel a 

szervezetről, egyetlen hátránya, hogy önértékelésre alapul. Ezt úgy próbálják kivédeni, hogy a 

kiértékelése során az érintetteknek fel kell készülniük álláspontjuk megvédésére nyílt vita 

során. 

A teljesítmény pénzügyi és számviteli mutatószámok alapján történő megítélésének több 

hátrányát is meg szokták említeni. Többek között azt, hogy a tradicionális mutatók többsége a 

múltra vonatkozik, így a szervezet a teljesítményéről utólagosan kap információt a múltbeli 

működéséről, így előrejelzésre kevésbé alkalmasak. Hátrányuk továbbá, hogy rövid távú 

előrejelzésekre alkalmasak, és így a stratégiai döntésekhez nem adnak kellő alapot. A 

stratégiai célokhoz nem köthetők, így nem mérik kellően a szervezet végrehajtott 

eredményeit. A számítások különböző számviteli eljárásokon alapulnak, és számos kutató 

kimutatta, hogy a számítási módszerek különbségéből adódóan módosulhat egy gazdálkodó 

egység eredménye. A számviteli eljárásokban nem jelennek meg a nem tárgyi eszközök, így 

azt a hozzáadott értéket képtelenek mérni, amelyet az immateriális erőforrások adnak hozzá a 

teljesítményhez. 

 

 

                                                 
13 A HM Pénzügyi és Számviteli Szolgálat egyidejű megszüntetésével, annak jogutódjaként 2007. január 01-jei 
hatállyal megalakult a Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, 
www.hm.gov.hu/miniszterium/hm_kozponti_ellenorzesi_es_hatosagi_hivatal 
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2.4. A felsőoktatás DEA módszerrel történő hatékonyságmérésének 
nemzetközi tapasztalatai 

A hatékonyságmérés nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása során arra helyeztem a 

hangsúlyt, hogy több bemenetes és több kimenetes szervezetek hatékonyságmérésére keressek 

példákat olyan szervezetek esetében, amelyek szolgáltató tevékenységet végeznek. 

Kifejezetten a Data Envelopment Analysis (DEA) módszer alkalmazása érdekelt. Számos 

ilyen intézmény hatékonyságmérésére találtam példát, többek között bankok, egészségügyi 

intézmények esetében. A következőkben bemutatom a felsőoktatás hatékonyságvizsgálatának 

DEA módszer segítségével végzett vizsgálatának tapasztalatait, különös tekintettel azokra, 

amelyek tanulságul szolgálhatnak az ilyen vizsgálatok végzéséhez, és amelyeket én is 

megvalósíthatónak tartok. 

A központi adminisztráció hatékonyságát vizsgálták az Egyesült Királyság egyetemein 

[63]-ban a szerzők. A tanulmány összehasonlítási alapként szolgált azokkal a mérésekkel 

szemben, amelyeket korábban a brit kormányzat által kijelölt vizsgálóbizottságok készítettek. 

A kutatók arra kérdésre is választ kerestek, hogy a „központi adminisztráció” 

költséghatékonysága melyik egyetemtípusban nagyobb. Az angol felsőoktatási szerkezetben 

az intézményeket történelmi hátterük alapján csoportosítani lehet „92 előtti”, és „92 utáni” 

egyetemekre. A „92’ előtt” alapított egyetemek az 1992–ben megjelent Továbbképzési és 

Felsőoktatási Törvény hatályba lépése előtt szerezték az egyetemi státuszukat. A főiskoláknak 

azonban ez a törvény megengedte, hogy használják az „egyetem” megjelölést, és saját 

diplomát állítsanak ki, és ezek az egyetemek a „92-utáni” jelzőt kapták. [64] 

A hatékonyság mérése során a szerzők figyelembe vették egyrészt a központi adminisztrációs 

és szolgáltatási tevékenységek költségeit, másrészt a kutatási tevékenységgel, és 

szerződésekkel összefüggő adminisztráció költségeit. Az általuk vizsgált adatok kiterjedtek az 

oktatás költségeire, a személyzet és a diákok létesítményeinek költségeire, valamint egyéb 

szolgáltatások számláinak költségeire is. 

A „központi adminisztráció”-ba nem tartozónak tekintették a kari adminisztráció, a könyvtár 

és információs szolgáltatásokat, az étkezde költségeit. A „központi adminisztráció” fenti 

meghatározását azért szűkítették le, hogy minden egyetemre közös jellemzőket tudjanak 

meghatározni. 

A fenti adatszerkezeten a szerzők a DEA inputorientált VRS modelljét alkalmazták 

költséghatékonyság vizsgálatára. 
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Jill Johnes tanulmányának középpontjában az 1993-ban gazdasági karokon végzett 

diplomások vizsgálata állt, amelynek célja a tanítás hatékonyságának becslése a DEA 

módszer segítségével. [65] A tanulmány a korábbi regresszió analízis és egyéni mérési 

technikákkal ellentétben a DEA módszer alkalmazását tekinti objektívnek, bár megjegyzi, 

hogy a mérés eredményei nagyban függnek az inputok és outputok megválasztásától. Johnes 

abból indult ki, hogy minden hallgató felfogható önálló döntési egységként, így 2547 

gazdasági karon végzett egyetemistán végezte el az oktatás hatékonyságának mérését.  

Az oktatás kimeneteit tekintve az volt a vizsgálat célja, hogyan lehet összehasonlítani a 

diplomázottak eredményeit. Figyelembe véve a DEA alkalmazásának lehetőségeit, a szerző 

a kimenet-orientált VRS modell mellett döntött. Véleménye szerint az elemzés során az 

analízis egysége döntő fontosságú, mert az összesített adatok félrevezető eredményeket 

szolgáltathatnak, ezért mennél kisebb, és mennél több egységet tekintett vizsgálandónak. 

Ennek érdekében 12 DEA futtatást alkalmazott, ahol az input és output adatokat mindig más 

szempontok alapján válogatta össze. Az analízist két fő kérdéskör köré csoportosította, 

amelyek a személyes indíttatások, és az egyetemi karok befolyása a tanulási eredmény 

létrejöttében. Ennek megfelelően a bemeneti és a kimeneti adatok csoportosítását is ebből a 

kétféle megközelítésből kezelte. A mérések eredményeként megállapította, hogy az intézet 

mennyiben járult hozzá azokhoz a személyes képességekhez, amelyeket a hallgató a 

felvételekor magával hozott.  

A hatékonyság mérésének előnyeit és hátrányai foglalta össze [66]-ban a szerző több mint 

100 angol egyetem vizsgálatának alapján. A téma aktualitását az adta, hogy technikai- és 

mérethatékonyság mérést a brit felsőoktatási szektorban addig nem végeztek. A DEA eljárás 

eredményei alapján megállapította, hogy az egyetemeken a hatékonyság szintje magas, 

ugyanakkor kimutatható volt a szektorban a profitszerzés motivációjának hiánya. Az eljárás 

alkalmazásával a szerző úgy találta, hogy nincs jelentős különbség a különböző típusú 

egyetemek között a hatékonyság eloszlásának tekintetében. Ez a meglepő eredmény azt 

mutatta, hogy bár az egyetemek lényegesen különböző input-output szerkezettel 

rendelkeznek, ez nem jelent hátrányt számukra a szolgáltatás magas szintű nyújtásában. A 

tanulmány arra is rámutat, hogy a leghatékonyabb és a leghatékonyatlanabb egyetem között 

viszont jelentős különbség mutatható ki. 
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Az amerikai egyetemeken az innováció hatékonyságát vizsgálták a szerzők a [67] 

tanulmányban. A magánegyetemek és a közegyetemek eredményeit értékelték a szerzők a 

DEA módszerrel. A szektorszintű összehasonlítással arra a kérdésre keresték választ, hogy a 

magán- vagy az állami egyetemek hatékonyabbak a technológiai újítások átvételében. A 

kutatás eredményei rámutattak a támogató szervezetek szervezeti felépítésének hatására, 

valamint a pénzügyi hatalom és a szolgáltatás színvonala közötti kapcsolatra. 

[68]-ban az ausztrál egyetemeket elemezte a DEA eljárással a szerző. Három különböző 

modellt készített, így a teljesítménymérés három különböző célból érintette az egyetemeket. 

Az eredmények azt mutatták, azok az egyetemek, amelyek az első, vagy második modellben 

hatékonyak voltak, a harmadikban is jól teljesítettek. Az első modell segítségével az oktatás 

minőségét, a másodikkal az adminisztráció hatékonyságát, a harmadikkal pedig a 

költségtérítéses képzések hatékonyságát mérte.  

A németországi egyetemeken végzett vizsgálatában [69]-ben a szerző az oktatott 

tantárgyak csoportjait vette figyelembe, amikor az egyetemek hatékonyságát elemezte. 

Célja a tantárgycsoportok oktatásának vizsgálata volt, tekintettel a lehetséges maximális 

eredményekre. A DEA eljárást alkalmazva megállapította, hogy amíg 

társadalomtudományokban egy adott egyetem hatékonynak bizonyul, a 

természettudományokban nem feltétlenül. 

[70]-ben a szerzők a hatékonyságmérést arra használták, hogy a nevelési programok relatív 

hatékonyságát mérjék a brit állami főiskolákon. A nevelési programok hatékonyságának 

megállapításához az állami támogatás nagyságát; a diákok számát, illetve az elégedettség 

mértékét vizsgálták.  

A szerzők [71] tanulmánya az angol egyetemek könyvelési osztályainak hatékonyságát 

vizsgálta 6 különböző modellen, [72]-ben a szerző a kémiai és fizikai tanszékek 

hatékonyságát vizsgálta, ahol a kutatási bevételeket, a költségeket a hallgatók számát, a 

kutatási projectek arányát vette figyelembe. 

[73]-ban a szerzők az angliai egyetemek gazdasági karainak kutatási teljesítményét 

tanulmányozták míg [74]-ben az egyetemi tanszékek hatékonyságát értékelték. A működési 

költséget, a fizetéseket, a bevételeket, a publikációk számát, a diákok létszámát és a kontakt 

órákat vették figyelembe. A hatékonyságvizsgálat érzékenységét az egyes változók 
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elhagyásával elemezték. Rájöttek, hogy a változók keverésének az lehet a következménye, 

hogy egy korábban hatékony egység, a változtatások hatására nem lesz az.  

[75]-ben a szerző kutatásai szintén a bemeneti és kimeneti adatok változtatásának hatására 

irányultak, illetve, hogy az ezek növelése vagy csökkentése milyen változást eredményez a 

hatékonyságmérés eredményében. 

A fenti tapasztalatok azt mutatják, hogy a felsőoktatásban végzett teljesítményértékelés sok 

kutatót foglalkoztat, akik azzal a céllal végzik a vizsgálataikat, hogy az eredményesebb, 

hatékonyabb oktatási modell felállításában minden szervezet esetében javaslatot tudjanak 

tenni. [76] [77] Sok kutatás irányul az egyetemek közötti összehasonlításra, mivel hasonló 

erőforrásokkal, hasonló módon gazdálkodnak. [78][79] Az összehasonlítások eredményeként 

felállítható egy rangsor a felsőoktatási intézmények között valamilyen meghatározott 

szempont alapján. Ez azonban sok esetben nem egyezik azzal, amelyet a közvélemény tesz, 

mégis megfelelő tanulságokat szolgáltat. 

Az oktatási és képzési tevékenység DEA módszerrel történő hatékonyságmérésnek hazai 

gyakorlata még nem alakult ki. A teljesítmény értékelése jelenleg a mutatók alkalmazásában 

merül ki, és a hatékonyságot gazdaságossági szempontból vizsgálja. A hazai felsőoktatási 

intézmények hatékonyságának mérésére a közvélemény bevonásával folynak vizsgálatok, 

amelynek eredménye különféle rangsorok felállítása népszerűség alapján, statisztikai 

modellek használatával, amely sok szubjektív elemet tartalmaz.  

A DEA módszer alkalmazásának hazai tapasztalataihoz [80]-ban a szerzők azzal járultak 

hozzá, hogy az őszibúza termelésének hatékonyságát hasonlították össze az európai 

államok között és az eredmények alapján rangsorolták az európai országokat. [81]-ben a 

magyar bankok összehasonlítását végezte el a szerző a DEA eljárással az 1996-97 közötti 

időszakban, azzal a céllal, hogy megállapítsa a bankfiókok hatékonyságát. 
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Következtetések 
A hatékonyság fogalmának matematikai oldalról történő megközelítése alapján 

megállapítottam, hogy a katonai felsőoktatás hatékonyságvizsgálatának célja lehet a 

költségek minimuma alapján történő (bemenet-orientált), vagy az eredmények maximuma 

alapján történő (kimenet-orientált) értékelése. További cél lehet a hatékonyság nagyságának 

megállapítása (technikai-, allokatív-, gazdasági- és mérethatékonyság), illetve annak 

eldöntése, hogy egy szervezet milyen mértékű megtérülési időszakban van. 

A hatékonyságmérés céljának vizsgálata során arra a következtetésre jutottam, hogy a 

katonai felsőoktatási rendszer többszörös bemeneti adatokból többszörös kimenetet termel, és 

a hatékonyság értékelése nem történhet egyidejűleg az eredmények maximumának és a 

ráfordítások minimumának figyelembe vételével. 

Megvizsgálva a különböző típusú hatékonyságmérési eljárásokat, arra a következtetésre 

jutottam, hogy azok között elvi különbségek vannak, de gyakorlatilag a megvizsgált 

módszerek mindegyike alkalmas a hatékonyság mérésére. Megállapítottam a 

hatékonyságmérés típusának meghatározásából adódó, valamint a méréshez szükséges adatok 

számából és minőségéből adódó különbségeket. Ezek alapján meghatároztam azokat a 

követelményeket, amelyeket a katonai felsőoktatás esetében a lehetséges eljárások 

alkalmazásához figyelembe kell venni. 

A hatékonyságmérési eljárások vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottam, hogy ha 

a felsőoktatás hatékonyságmérését pénzügyi kimutatások készítésére kívánjuk felhasználni, az 

alkalmazandó módszer - a statisztikai alapokra épülő - mutatók használata. Amennyiben a 

hatékonyságmérést különféle hipotézisek elemzésére, várható események bekövetkezésének 

vizsgálatára használjuk, az alkalmazandó módszer - a termelési függvény ismeretére építő - 

sztochasztikus határanalízis. Ha összehasonlításra és döntési alternatívák nyújtására kívánjuk 

használni, az alkalmazandó módszer - a termelési határtól való távolságon alapuló - Data 

Envelopment Analysis. 

Feltárva az államigazgatási szerveknél jelenleg alkalmazott két modellt a teljesítmény 

mérésére, megállapítottam, hogy az egyik minőségbiztosítási- a másik statisztikai eljárás. 

Tanulmányozva a felsőoktatás DEA módszerrel történő hatékonyságmérésének nemzetközi 

tapasztalatait, arra következtetésre jutottam, hogy a termelési határtól való távolságon 

alapuló eljárás segítségével az eredményesebb, hatékonyabb oktatási modell felállításában 

minden szervezet esetében javaslat tehető, és összehasonlítási lehetőség biztosítható az 

intézmények számára egyéni-, szervezeti-, és szektor szinten is.  
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3. A hatékonyságmérés legfontosabb inputjai és outputjai  
A hatékonyságmérés céljának, eljárásainak és alkalmazási tapasztalatainak vizsgálata után fel 

kell tárni azokat az erőforrásokat (inputok) és eredményeket (outputok) amelyek konkrét 

adataival a katonai felsőoktatás hatékonyságmérése során számolni fogunk. Egy olyan input-

output szerkezet felállítása szükséges, amely tükrözi a működési folyamat során felhasznált 

erőforrásokat és az elért eredményeket. A hatékonyságmérés során a felállítandó adatbázisban 

az inputok és az outputok szembeállítása történik.  

A katonai felsőoktatás hatékonyságmérése input-output szerkezetének feltárásához létrehozok 

egy általános rendszermodellt, amely adott szinten, adott eljárás elvégzésére alkalmas és 

megfelel a kitűzött céloknak. Ehhez a modellezés módszerének két fő típusa közül a gondolati 

modellt, és azon belül a verbális típust alkalmazom, amely egyrészt lehetővé teszi, hogy 

szemléltető elemekből építsük fel a szervezetet, másrészt pedig leírásukkal konkretizáljuk azt. 

[82] Az általános rendszermodell létrehozásával az a célom, hogy feltárjam azokat a 

legfontosabb erőforrásokat (inputokat) és eredményeket (outputokat), amelyek 

mennyisége, illetve minősége döntően befolyásolja a katonai felsőoktatás hatékonyságát. 

3.1. A katonai felsőoktatás hatékonyságvizsgálatának egységei  

Az általános rendszermodell létrehozásához vegyük figyelembe, hogy a hatékonyságmérés 

olyan szervezetek esetében végezhető el, amelyek termelő, szolgáltató tevékenységet 

végeznek úgy, hogy bizonyos bemenetekből kimeneteket állítanak elő. Mint azt korábban 

láttuk, akár egy hallgatót is felfoghatunk ilyen „szervezetnek”, aki az eredményei elérése 

érdekében különböző erőforrásokat használ fel.  

Nevezzünk a hatékonyságmérés szempontjából Döntési Egységnek (DE) minden termelő, 

szolgáltató tevékenységet végző szervezetet, amely erőforrások felhasználásával 

kimeneteket állít elő és dönthet a felhasználandó erőforrások mértékről és módjáról . A 

hatékonyságmérést a Döntési Egységek bemeneteinek és kimeneteinek bizonyos szempontok 

szerinti összehasonlításának tekintem, a Döntési Egységet (DE) pedig rendszernek14. 

Ludwig von Bertalanffy magyar származású tudós rendszerfogalmát alapul véve minden 

Döntési Egységre a következő rendszertörvények érvényesek: 
• A DE egységes egész; 

                                                 
14 A rendszer meghatározására, definiálására nagyon sokféle megfogalmazás született. Szadovszkij (1976) több 
mint 30, részben matematikai, részben szöveges definiciót gyűjtött össze a rendszer leírására, míg Ackoff (1971) 
egyszerűen úgy fogalmaz, hogy a rendszer egymással kölcsönös kapcsolatban álló elemek halmaza. 
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• A DE a környezetével állandó kölcsönhatásban van; 
• A DE elemei mindig egy közös cél érdekében működnek; 
• A DE és elemei célirányos működésének alapfeltétele a rend és a szervezettség; 
• A DE egésze mindig fölényben van a részekkel szemben; 
• A DE tartalma és formája összhangban van. 

Ebben a meghatározásban a DE mérete nem releváns, tehát éppúgy Döntési Egység lehet 

egyetlen ember, aki erőforrások (könyv, idő, pénz, stb.) felhasználásával kimeneteket 

(diploma, tudományos tevékenység, stb.) állít elő, mint egy szakcsoport, tanszék, kar vagy 

egyetem. A katonai felsőoktatás legkisebb létrehozható Döntési Egységének az Egyént 

tekintem.  

Minden Egyén, legyen az az oktatási képzési tevékenység bármilyen résztvevője, akár oktató, 

diák, képzést irányító vagy biztosító személyzet, a tevékenysége során erőforrásokat használ 

fel, amelyeket eredményekké alakít. Az erőforrások a rendszernek tekintett DE 

bemenetein (inputok), az eredmények pedig a kimenetein (outputok) jelentkeznek 

(6.ábra). 

 

6. ábra. A Döntési Egység (DE) 

Az Egyének egységes egészként, valamely közös cél érdekében működnek, amire a rend és 

szervezettség jellemző és a környezetükkel is állandó kölcsönhatásban vannak. [82] A 

szervezetben az Egyének között viszonylag stabil – időtől független (vagy lassan változó) – 

működésbeli csoportok jönnek létre, amelyek rendeltetésük szerint a következők lehetnek:  
• termelési funkció;  
• termelést biztosító funkció;  
• irányítással összefüggő funkció. 

A felvázolt funkciók lehetőséget biztosítanak a Döntési Egységek funkcionális 

csoportosítására (7.ábra).  

A termelési funkció lehetővé teszi, hogy a bemeneti erőforrások meghatározott sorrendben és 

megfelelő időben kerüljenek felhasználásra a kimenet biztosítása érdekében. A katonai 

felsőoktatás esetében a fő termelési funkció a képzés, így azok az Egyének, akik a képzési 

folyamatban ezt a tevékenységet végzik, funkciójuk alapján a Képzési Döntési Egységbe (a 

továbbiakban: KDE) csoportosíthatók.  
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A termelést biztosító funkció biztosítja az egyes erőforrások kooperációját, és annak szintjeit. 

Lehetővé teszi az egyes szintek között az erőforrások elosztását és cseréjét, és ezzel biztosítja 

az alrendszerek közötti kooperációt, valamint a termelést. A biztosítási funkció a képzés 

tárgyi-, anyagi- és eszközbeli biztosításán, vagyis a logisztikai feltételek megteremtésén 

keresztül valósul meg a katonai felsőoktatásban. Így azok az Egyének akiknek a feladatköre a 

katonai felsőoktatás termelési folyamatának biztosítása, funkciójuk szerint a Képzés 

Feltételei Biztosító Döntési Egységbe (a továbbiakban: KFBDE) csoportosíthatók.  

Az irányítással összefüggő funkció alkalmas mindazon feladatok elvégzésére, amelyek által 

megvalósulhat a bemenetek koordinálása, irányítása, ellenőrzése. Az irányítási feladatkör 

ellátása biztosítja a szervezet kormányzását. Az ebbe csoportba tartozó Döntési Egységek fő 

szerepe az előző két csoport irányítása és a működés feltételeinek összehangolt és 

zavarmentes biztosítása. Azok az Egyének akiknek a feladatköre a katonai felsőoktatás 

működtetése, vezetése (menedzselése), a Vezetési és Működésbiztosítási Döntési Egységbe 

csoportosíthatók (a továbbiakban: VMDE). 

Mindezek alapján a katonai felsőoktatás Döntési Egységeit funkciójuk jellege alapján három 

fő csoportra osztom, melyek az alábbiak: 
1. Képzési Döntési Egységek, KDE; 
2. Képzés Feltételeit Biztosító Döntési Egységek, KFBDE; 
3. Vezetési és Működésbiztosítási Döntési Egységek, VMDE. 

A katonai felsőoktatás Döntési Egységei tehát egy közös cél érdekében, de eltérő funkcióval 

tevékenykednek. Tevékenységüket a tervszerűség és a szervezettség jellemzi. A 

szervezettséget az Egyének alá-fölérendeltségi kapcsolata biztosítja.  

 

7. ábra. A katonai felsőoktatás Döntési Egységeinek funkcionális csoportosítása 
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A Döntési Egységek strukturális csoportosítása az Egyének egy nagyobb Döntési Egységen 

belüli helyét, szerepét és viszonyát fejezi ki, ami az alá-fölérendeltségi viszonyokat írja le. 

[84] Minden Egyén hozzárendelhető valamilyen magasabb szinten lévő struktúrához. 

Tekintsünk egy Egyént, aki oktató a katonai felsőoktatási rendszerben, és a Képzési Döntési 

Egységen belül végzi a munkáját. A Képzési Egységen belül ők egy szakcsoporthoz, vagy 

tanszékhez tartoznak, így meghatározható az egyre nagyobb egységenkénti csoportosításuk.  

A tanszékek egy magasabb egység részei, az Intézeti Döntési Egységeké, akik a Kari Képzési 

Döntési Egységek részei. A fenti gondolatmenethez hasonló módon építhető fel a KFBDE és 

a VMDE strukturális felépítése is, figyelembe véve, hogy ott részlegek, alosztályok, 

osztályok, igazgatóságok adják az egyre nagyobb funkcionális egységeket. 

A tanszéket tehát tekinthetjük olyan Döntési Egységként, amelyre szintén érvényesek a 

rendszertörvények, és a bemeneti erőforrásait tanszéki kimenetté alakítja. A tanszéki 

bemenetek és kimenetek, illetve az egyéni bemenetek és kimenetek eltérnek egymástól. Ha 

egy tanszéket tekintünk DE-nek, akkor neki más input-output szerkezete lesz, mint egy 

Egyénnek.  

A tanszékek a ZMNE-n belül valamilyen intézethez tartoznak, az intézetek pedig karokhoz. 

Így analóg módon az előző gondolatmenethez képezhetők intézeti, vagy kari bemenetek és 

kimenetek, meghatározhatók a kar által felhasznált erőforrások és elért eredmények. A 

hatékonyságmérés a Döntési Egységek összehasonlítása, de csak úgy végezhető el, ha az 

összehasonlítás alapját képező egységek hasonló bemeneti és kimeneti adatszerkezettel 

rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy egyént az egyénnel, tanszéket tanszékkel, intézetet 

intézettel, kart a karral lehet összehasonlítani. 

Az említett esetekben mások az eredmények, és mások a felhasznált erőforrások is. Ezért 

célszerű meghatározni, hogy milyen szintű hatékonyságmérést kívánunk végezni, mielőtt 

összeállítjuk az adatmodellt. A MAB ajánlásaival összhangban, amely a 

teljesítményértékelést az 1.3.-ban felvázoltak szerint három szinten írja le, a 

hatékonyságmérésnek is három szintjét értelmezem. 

A hatékonyságmérés első szintje az egyéni szint. Egyéni szinten összehasonlíthatók 

felsőoktatás legkisebb olyan egységei, amelyek termelő tevékenységet folytatnak, és ehhez 

erőforrásokat használnak fel. A hallgató, amikor tanul, erőforrásokat használ fel (tankönyv, 

kontakt óra, stb.) annak érdekében, hogy eredményt (vizsgajegy) mutasson fel, így termelő 
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tevékenységet folytat, tehát hatékonysága mérhető. Egyéni szinten tehát összehasonlíthatók a 

felsőoktatásban a hallgatók, a tanárok, és ezek funkcionális alcsoportjai.  

A hatékonyságmérés második szintje az intézményi szint. Egy intézmény 

hatékonyságmérési célja lehet a termelési folyamatában felhasznált erőforrásainak 

minimalizálása, vagy a kimeneteinek maximalizálása. Ebben az esetben az alkalmazható 

eljárások, figyelembe véve a 2.2. fejezetben megállapítottakat, a TFP, a DEA módszer és a 

Sztochasztikus Határanalízis (SZTH). Figyelembe véve, hogy a TFP már két adat esetén 

számítható, a DEA és a SZTH pedig nagyságrendekkel nagyobb számú adatok esetén ad 

kielégítő eredményt, az egyének olyan csoportjait célszerű létrehozni, ami megbízható 

eredményt nyújt. Az intézmény nagyságától függően összehasonlíthatók egymással a 

szakcsoportok, tanszékek, karok.  

A hatékonyságmérés harmadik szintje a szektor szint. Ezen a szinten az azonos 

tevékenységet végző intézmények hasonlíthatók össze, pl. egyetem az egyetemmel, kórház-a 

kórházzal. A felsőoktatási intézmények hatékonyságmérése szektorszinten biztosítja a szakok, 

karok, intézmények és a dolgozók funkcionális alcsoportjainak (pl. adminisztratív, oktatói 

személyzet) országos vagy országok közötti összehasonlítását. 
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3.2. A katonai felsőoktatás erőforrásai (inputok) 

A Döntési Egységek bemenetein az eredmények előállításához szükséges erőforrások 

jelennek meg. Az erőforrások (inputok) azonosításának tehát a DE modelljében döntő 

jelentősége van. Ezért először is azt vizsgálom meg, mit értünk erőforrások alatt, majd 

elemzem, hogy milyen csoportosításukat érdemes a katonai felsőoktatás esetében használni. A 

bemenetek meghatározásánál az elsődleges szempontom az volt, hogy általánosságban tegyek 

megállapításokat az egyes erőforrástípusokra vonatkozóan, majd aszerint, hogy a 

hatékonyságmérés végül is milyen modellen valósul meg, lehessen a szükséges tipizálást 

elvégezni. Mint azt az előző fejezetben láttuk, a Döntési Egység, lehet az egyén, szakcsoport, 

tanszék, intézet, stb., ezért arra törekedtem, hogy a lehetséges bemenetek körét úgy 

határozzam meg, hogy minden DE esetében alkalmazható legyen, a legkisebb méretűtől a 

legnagyobbig. 

Az erőforrások meghatározásával számos kutató foglalkozott, és teszi ezt napjainkban is. [85] 

A neoklasszikus közgazdasági felfogás számára még a munka, a tőke és a föld jelentette az 

erőforrásokat, ami a menedzsment és a marketing fogalmának megjelenése óta jelentősen 

átalakult. Egyes szerzők a szervezet „erősségeiként” és „gyengeségeiként”, míg mások a 

„szervezet által birtokolt és kontrollált tényezők összességében” fogalmazta meg az 

erőforrások mibenlétét. [86] Hasonló felfogást tükröz [87]-beli szerző megfogalmazása, 

miszerint erőforrások alatt a „szervezeti és emberi tényezőket, eszközöket, képességeket, 

szervezeti folyamatokat, sajátosságokat, információt, tudást” kell érteni. Általánosan 

elfogadott értelmezésben az erőforrások „a szervezet tulajdonában lévő, vagy számára 

hozzáférhető termelési, illetve tágabban működési tényezők, inputok”. [88]  

Szinte megszámlálhatatlan azoknak az erőforrásoknak köre, amelyeket egy Döntési Egység a 

működése során felhasználhat, ezért elengedhetetlen valamilyen rendező elv szerinti 

csoportosításuk. A szakirodalomban számos felosztás ismert, amelyeknél a csoportosítás 

alapja az erőforrás „fontossága” [86], „szűkössége” vagy típusa. [89]-ben a szerők típus 

szerint a következő erőforrásokat különböztetik meg: informatikai-, pénzügyi-, fizikai-, 

emberi-, termelési-, marketing- illetve jogi erőforrások. A katonai felsőoktatás esetében én a 

típus szerinti csoportosítást tartom célravezetőnek, így a Hooley-féle felosztást fogom a 

továbbiakban használni, de a jogi erőforrásokat nem vizsgálom.  

Ezek alapján a Döntési Egységek erőforrásai a következő típusúak lehetnek: 
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1. Informatikai erőforrások 

Informatikai erőforrások alatt az informatikai szolgáltatásokat értem, amelyek kielégítik egy 

szervezet információs szükségletét. Az informatikai szolgáltatások az informatika elveinek, 

módszereinek és eszközeinek felhasználásán keresztül valósul meg. Az informatikai 

szolgáltatások igénybevételét a szervezet informatikai rendszere biztosítja.  

Egy szervezet informatikai rendszere olyan erőforrás, amely meghatározó jelentőségű a 

szervezet működése szempontjából. Az informatikai rendszer magába foglalja az informatikai 

infrastruktúrát, valamint a szervezetben működő információs rendszerek összességét. Az 

informatikai infrastruktúra a számítógépek, hálózatok, hardver és szoftver elemek olyan 

rendszere, amelyek informatikai alapszolgáltatást nyújtanak és biztosítják a funkcionális 

információs rendszerek igénybevételéhez szükséges feltételeket. A funkcionális információs 

rendszerek biztosítják a szervezet egésze, illetve egyes részei működéséhez szükséges 

információt. [84] 

Az információs rendszerek fogalmát, annak összetettsége miatt célszerű tovább bontani. 

Ehhez Halassy (1982) csoportosítását használom fel, aki az információs rendszereket két fő 

csoportra osztja: az operatív- és a vezetői információs rendszerekre. [90] Az operatív 

információs rendszereken belül ügyviteli-, folyamatirányítási- és iroda automatizálási 

rendszerek különböztethetők meg. A vezetői információs rendszerek csoportját pedig a 

különféle riportrendszerek, döntéstámogató rendszerek (Decision Support System, DSS), és 

stratégiai információs rendszerek (Strategic Information System, SIS) alkotják. (8. ábra) 

8. ábra. Az információs rendszerek csoportosítása 
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2. Pénzügyi erőforrások 

A pénzügyi erőforrások anyagi természetűek, tárgyiasult formájuk a pénz. Mivel a 

hitelképesség is pénzre váltható, így ez is szerepet játszik a működésben, pl. a fejlesztésben. 

Küszöbképességnek számítanak, vagyis a túlélést biztosítják az intézmények számára, 

ugyanakkor szerepük a versenyelőny létrehozásában nem bizonyított. A pénzügyi erőforrások 

transzferálhatók, így lehetővé teszik más típusú erőforrások megszerzését.  

A polgári és a katonai felsőoktatási intézmények eltérő történelmi fejlődési utat jártak be, 

amelyekből a katonai felsőoktatási intézmények számos sajátossága származtatható. Ez 

nemcsak a pénzügyi erőforrásaik nagysága közötti eltérésben, hanem számos más jellegű 

eltérésben is megmutatkozik. 

Míg a polgári egyetemeken a fakultásokon már több évszázada folyt az oktatás15, addig a 

katonai tudományok oktatására csak az 1802-es országgyűlés elfogadása után került sor a 

pesti egyetem egy tanszékén. [14] [15] [16] 

A katonai felsőoktatásra különösen nagy terhet rótt a mindenkori politikai helyzet, aminek 

hatására hol a megszűnés, hol az újjászervezés állapotába került, egészen 1985-ig. [91] [19] 

Ezzel szemben a polgári egyetemek működése nem került a mindenkori kormány befolyása 

alá, és szervezeti rendszerük sokkal nagyobb önállóságot biztosított számukra.  

Az 1993-as felsőoktatási törvény lehetőséget biztosított a ZMNE-nek is a magyar 

felsőoktatási rendszerbe történő integrációra, ám a hozzá tartozó gazdasági önállóság mind a 

mai napig nem biztosított. [92] [93][94] Mialatt a polgári egyetemek esetében a 90-es 

években az összes tagozaton a nappali és felsőoktatásban 108 000-en tanultak, ami 2007-re 

416 000-re nőtt, vagyis négyszeresére duzzadt, addig a Honvédelmi Minisztérium igénye a 

végzett tisztekkel kapcsolatosan épp ellenkezőleg: a tizedére esett vissza. Ez azt 

eredményezte, hogy az éppen erőre kapott, és végre egyetemként funkcionáló katonai 

felsőoktatás fokozatos integrációja elkezdődött, és míg a polgári egyetemek bővültek, a 

katonai felsőoktatás szervezete egyre csak szűkült. 

A katonai és a polgári felsőoktatási intézmények működésének eltérő vonásait az 5. 

táblázatban foglaltam össze. A táblázat alapját az egyetemek interneten elérhető alapító 

okirata és SZMSZ-e képezte, általános vonásokat tartalmaz.[95][96] 

                                                 
15 A polgári felsőoktatási intézmények irányításának írásos emlékei a XII-XIII.-századig nyúlnak vissza, amikor 
is II.Honorius pápa 1323-ban kimondta az előadás tartásának jogát (venia legendi). 
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5. Táblázat A katonai és a polgári felsőoktatási intézmények összehasonlítása a vezetés fayoli funkciói alapján 

Fayoli funkciók Polgári egyetemek Katonai felsőoktatás 

Pénzügyi funkció 
Részben decentralizált keretgazdálkodást folytatnak, 
költségvetésük lebonyolítását a Magyar Államkincstár látja el. 
 

HM által finanszírozott, centralizált gazdálkodást folytat, az előirányzatok 
felhasználásával oldja meg a működtetését. a gazdálkodás módjára nézve 
önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, a 
honvédelmi miniszter fenntartói irányítása mellett. 

Műszaki funkciók 
Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához műszaki szolgáltató 
és más,a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart 
fenn. 

Az intézmény működtetési feladatainak ellátásához műszaki szolgáltató és 
más,a működést biztosító funkcionális szervezeti egységeket tart fenn. 

Kereskedelmi 
funkciók 

Alapító okirata az alaptevékenységen túl lehetővé teszi kiegészítő 
tevékenységek, vállalkozási tevékenységek végzését, gazdasági 
társulásokban való részvételt 
saját bevételeit befektetheti és hitelt vehet fel.  

A vállalkozói tevékenységből származó bevétel a költségvetési tervezett 
összkiadás bizonyos százalékát érheti el. 

Biztonsági 
funkciók 

Részben a felsőoktatási rendszeren kívüli szervezetek alkalmazásával 
oldják meg, az információbiztonságot pedig saját maguk. 

Részben a felsőoktatási rendszeren kívüli szervezetek alkalmazásával 
oldják meg, az információbiztonságot pedig saját maguk. 

Személyügyi- 
nyilvántartó 
funkciók 

Személyügyi kérdésekben a Rektor gyakorolja a munkáltatói jogokat 
Az egyetemek vezetője a rektor, akit pályázat útján a Szenátus 
felterjesztése alapján az oktatási és kulturális miniszter javaslatára a 
köztársasági elnök bíz meg, illetve ment fel. 
Nyilvántartó rendszere az Egységes felsőoktatási Tanulmányi 
Rendszer. 

A ZMNE vezetője a rektor, akit pályázat útján a Szenátus felterjesztése 
alapján az oktatási és kulturális miniszter egyetértésével a honvédelmi 
miniszter javaslatára a köztársasági elnök bíz meg, illetve ment fel. A rektor 
fölött a munkáltatói jogkört a kinevezési és felmentési jogkör kivételével a 
honvédelmi miniszter gyakorolja. 
Nyilvántartó rendszere az Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer. 

Vezetési funkciók 

Képzéseinek formáiról és tartalmáról saját vezető testülete dönt. 
Irányítását a GT, a szenátus, az Intézeti tanács, a rektor, valamint 
központi vezető testületek és személyek végzik. 
SZMSZ-ét az egyetem vezető testülete Pl. Egyetemi Tanács  hagyja 
jóvá. 

Képzéseinek formáiról és tartalmáról saját vezető testülete dönt 
irányítását szenátus, a rektor, valamint központi vezető testületek és 
személyek végzik el. 
SZMSZ-ét a Honvédelmi miniszter hagyja jóvá. 
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3. Fizikai erőforrások 

A fizikai erőforrások tárgyi jellegűek, szerepük a versenyelőny megalapozásában mutatható 

ki. Kézzelfoghatók, mint a pl. a föld, gépek, helyettesíthetők, illetve másolhatók. Fizikai 

erőforrások azok az eszközök, tárgyak, épületek, amelyek az eredmények megvalósításához 

tárgyiasult formában járulnak hozzá. Ezeknek az erőforrásoknak közös jellemzője, hogy az 

idő folyamán elveszíthetik funkciójukat, amortizálódhatnak.  

Pótlásukra szükség van, és más fizikai erőforrásokkal vagy azok kombinációjával 

helyettesíthetők. Funkcióik bővíthetők, kiegészíthetők, feladataik átszervezhetők, továbbá 

felhasználhatóak más lehetőségek kiaknázására, azaz konvertálhatók. Ahhoz szükségesek, 

hogy a Döntési Egység működhessen, tehát a túlélést biztosítják a számára. [97]-ben a 

szerzők szerint ezek un. küszöbképességek, de a tartós versenyelőny létrehozásához nem 

járulnak hozzá.  

4. Emberi erőforrások 

Az emberi erőforrások olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek megkülönböztetik 

őket minden más erőforrástól. Az Egyén, mint a katonai felsőoktatás legkisebb Döntési 

Egysége pontosan egy emberi erőforrásnak felel meg. Önálló szabad akarattal rendelkezik, 

amellyel cselekvéseit, s ezáltal a teljesítményét szabályozni képes. [85]-ben Porter 

kiemelkedő szerepet szán az emberi erőforrásoknak, és szerinte ennek az erőforrásnak van a 

legnagyobb hatása a teljesítményre, mivel rendkívül innovatív.  

Az emberi erőforrások közös jellemzője a motiválhatóság. Megszerzésük a munkaerőpiacon 

történik, viszont az őket alkalmazó Döntési Egységnek nem válnak tulajdonává.  

5. Termelési erőforrások 

A termelési erőforrások egyrészt fizikai eszközök, másrészt mindazon technológiák, 

folyamatok, amelyek a kimenetek előállításának sajátosságai. A katonai felsőoktatás Döntési 

Egységei a bemeneteiket eredményekké alakítják. Az eredmények előállításának folyamata 

minden esetben specifikus, önálló jellemzőkkel rendelkező folyamat. (pl. MSc., BSc képzés). 

Egy DE annál sikeresebb, minél több olyan termelési erőforrással rendelkezik, amelyet a 

többi versenytársa nem tud utánozni.  

6. Marketing erőforrások 

Marketing erőforrások jelentik a vevőkört, a Döntési Egység hírnevét, a márkanevet vagyis 

mindazon erőforrásokat, amelyeket a DE megszerzett vagy kiépített az idők folyamán, és a 

piacon előnyére tudja felhasználni. A marketing erőforrások a marketing eszközöket és a 
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marketing képességeket foglalja magába, mint a hírnevet, márkanevet, hitelességet, piaci 

dominanciát. A belső marketing-támogató eszközök lehetnek a szabadalmak, szerzői jogok, a 

termelésben elért költségelőny. Nem elhanyagolható tényező azoknak az eszközöknek a 

szerepe a versenypozíciók javítására, amelyeket egy szervezet a partnerek, stratégiai 

szövetségesek segítségének felhasználásával ér el. Ezek az un. szövetség alapú 

marketingeszközök. 

A „ZMNE” márkaneve, a képzés egyedisége és színvonala, a versenyképes képzési árak, a 

más szervezetekkel való szövetségek kötése visszahat az intézményre. A hatás 

megnyilvánulhat valamely erőforrás (anyagi, fizikai, emberi stb.) növekedésében, vagy pl. az 

innováció erősödésében.  

3.3. A katonai felsőoktatás eredményei (outputok) 

A Döntési Egységek kimenetein az erőforrásokból előállított eredmények jelennek meg. Az 

eredmények azonosításának tehát a Döntési Egység modelljében fontos szerepe van. Ha a 

katonai felsőoktatás konkrét, kézzelfogható eredményt állítana elő, mint pl. egy SUAV16, 

akkor a kimenete a gyártott repülők száma lenne. A katonai felsőoktatás azonban oktatási 

tevékenységet végez, így a kimenetén ennek eredménye jelenik meg. Ezért először is nézzük 

meg, mit értünk kimenetek alatt, majd vizsgáljuk meg, milyen csoportosításukat érdemes a 

katonai felsőoktatás esetében használni. 

A szervezet kimeneteit termékek, szolgáltatások, pénz és információk alkothatják. Ezek az 

Döntési Egységek által megszabott feladatok végrehajtásának és a kitűzött célok elérésének 

eredményei. A katonai felsőoktatásban szereplő DE-k kimeneteit azok a tevékenységek 

határozzák meg, amelyeket elvégeznek. A Döntési Egységek tevékenységét négy fő csoportba 

sorolom: képzési tevékenység, kutatási tevékenység, adminisztratív tevékenység, társadalmi 

szolgáltatási tevékenység.  

1. A képzési tevékenység kimenetei 

A DE-k képzési tevékenysége kiterjed a nappali, levelezős, doktori, tanfolyami és a 

továbbképzési formákban történő oktatásra. Ezekben a képzési formákban végzettek száma 

reprezentálja az outputok mennyiségi jellemzőjét. Azonban tekintettel arra, hogy nem minden 

végzett rendelkezik ugyanolyan eredménnyel, a minőségi különbségek figyelembe lehet 

venni. A végzettek minőségét a képzés végén szerzett minősítés jellemzi, ami 

érdemjegyekben, diplomaminősítésekben jelenik meg. Amennyiben ez az értékelés szöveges, 

                                                 
16 kis hatótávolságú pilóta nélküli repülő 



 

 

66

(mint pl. a diplomaeredményeknél a kiváló), akkor ennek számmá konvertálására is szükség 

van. A számmá alakítás sok esetben nem egyszerű, de mind a DEA eljárásban, mind a 

Sztochasztikus Határanalízisben megfelelő módszerek léteznek az elvégzésére.  

2. A kutatási tevékenység kimenetei 

A DE-k kutatási tevékenysége a társadalomtudományok, a műszaki tudományok 

tudományterületein végzett tudományos munka eredménye. Ez tárgyiasult formában pl. 

könyv, folyóiratcikk, előadás, stb. formában jelenik meg. A doktori iskolák eredményességét 

a lefolytatott doktori és habilitációs eljárások, az avatottak száma tükrözi. Ezeknek az 

eredményeknek a minőségi különbségeinek a figyelembe vételére is lehetőség van. Nyilván 

nem lehet ugyanolyan értékkel számolni egy teljes könyv megírásakor, mint egy fejezetnél. 

Ugyanígy nem lehet ugyanolyan értékkel számolni, ha valaki egyedül ír egy cikket, mintha 

szerzőtársakkal. A publikációk súlyozott értékű meghatározása szükséges, hogy figyelembe 

vehessük annak nehézségi fokát. A publikációs tevékenység súlyozása történhet tehát annak 

nehézségi foka alapján. Ugyanakkor figyelembe vehetjük azt is, hogy egy adott publikáció 

milyen minőségű újságban jelenik meg. A tudományos közlemények minősítése tehát 

történhet a folyóirat impakt faktora17 alapján is. Az MTA tudományos folyóiratok értékelésére 

elfogadott pontrendszere a hatékonyságvizsgálatban alkalmazható. 

3. Az adminisztratív tevékenység kimenetei  

A katonai felsőoktatás adminisztratív tevékenysége az Egyének (oktatók, hallgatók, stb.) 

ügyeinek intézését jelenti. Számszerűsíthető az adminisztratív tevékenység közben elintézett 

ügyek száma (hallgatói kérelmek, diákhitel, személyi ügyintézés, stb.) és az erre fordított idő. 

4. A társadalmi szolgáltatási tevékenység kimenetei 

A DE-k végeznek olyan tevékenységeket is, amelyeknek a hatása társadalmi jelentőségű és 

nem marad a katonai felsőoktatás keretein belül. Ilyen pl. egy rektori interjú valamilyen 

médiában, egy nemzetközi konferencia megszervezése vagy egy pályázat elnyerése. A 

katonai felsőoktatás hatékonyságának mérése során tehát tekintettel kell lennünk a DE-k 

társadalmi jelentőségére is, amelyeket integrálni kell az adatmodellbe. A katonai felsőoktatás 

Egyénei által tartott Tv-interjúk, előadások számszerűsíthetők, ahogy a tartott konferenciák és 

elnyert pályázatok is, így az adatmodell létrehozásakor figyelembe vételük megoldható. 

                                                 
17 Az impakt faktor (hatástényező) a tudományos folyóiratok átlagos idézettsége alapján létrehozott mutatószám. 
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3.4. A hatékonyságmérés gyakorlati alkalmazása  

A hatékonyságmérés gyakorlati alkalmazását első két hipotézisem bizonyítására kívánom 

felhasználni. 

H1: Feltételezem, hogy a termelési határtól való távolságon alapuló Data Envelopment 

Analysis (DEA) módszer alkalmas a katonai felsőoktatás hatékonyságának mérésére. 

A bizonyítás érdekében a 2.fejezetben megállapított sorrend szerint először megállapítom a 

hatékonyságmérésem célját, majd meghatározom az eljárást, összeállítom az adatszerkezetet, 

amin egy informatikai hatékonyságmérési programot futtatok. 

H2: Feltételezem, hogy a katonai felsőoktatás hatékonyságvizsgálatának eredményei segítik a 

versenyképes felsőoktatási szolgáltatás nyújtását, továbbá a katonai felsőoktatással szembeni 

elégedettség javulását eredményezik. 

A bizonyítás érdekében a hatékonyságmérés eredményeit összehasonlítom a végzett hallgatók 

körében végzett vizsgálat eredményeivel. 

A cél 

A hatékonyságmérésem céljaként nem pénzügyi kimutatások készítését és várható események 

bekövetkezésének vizsgálatát tűztem ki, hanem összehasonlító elemzések készítését. Az 

összehasonlítások alapjául két lehetőség közül kellett választanom. Adott költség mellett a 

lehetséges maximális eredményt értékeljem, vagy adott eredményekhez vizsgáljam a 

minimális költséget? Tekintettel arra, hogy magam is oktatási tevékenységet végzek, úgy 

döntöttem, hogy a végzettek lehetséges maximális eredményeit elemzem, és kimutatom 

ebben a szak befolyását, amelyhez a hallgató tartozik. A hatékonyságmérés típusai közül a 

technikai hatékonyság megállapítására törekedtem. Mivel a hallgatók több erőforrást 

használnak fel az eredmények eléréséhez és ez degresszíven vagy progresszíven befolyásolja 

kimeneteket, változó rátájú megtérülést alkalmaztam.  

Napjaink aktuális problémája, a költségek csökkentése. Adott eredményekhez a lehetséges 

minimális költségek megállapítása további vizsgálatok elvégzését igényli.  

Az eljárás 

Az eljárás elméleti alapjaként tételezzünk fel egy képzeletbeli adatbázist, két különböző 

szakon tanuló hallgatókból. Mindkét szak a tanulmányok végén a hallgatókat különböző 

diplomaeredménnyel bocsátja ki. A diplomaeredmény és a záróvizsgán kapott jegy képezi az 

önálló döntési egységként kezelt hallgató kimeneti-, míg a felvételi pontszámok, és az önálló 

tanulási munkaóra és a kontakt óra aránya, a bemeneti adatokat.  



 

 

68

Egy bemeneti és egy kimeneti adat figyelembe vétele esetén, koordináta-rendszerben 

ábrázolva az oktatási folyamat szintvonalait, (9.ábra) a G0G1G2G határvonal képviseli a „G” 

szakos hallgatók számára a maximális teljesítményt. [98] Kiszámolva a hallgató VRS 

hatékonyságát, meghatározhatjuk, hogy milyen arányban kell növelnie az outputjait ahhoz, 

hogy rákerüljön a többi egység hatékonyságához viszonyított hatékonysági határvonalra.  

G3 hallgató nem bizonyult hatékonynak, mert nincs rajta az G0G1G2G izokvanton, viszont a 

0G3/0G3’ arány megmutatja, hogyan érheti el a hallgató az adott szakon a jobb eredményt. A 

„V” szakos hallgatók teljesítményi határát a V0V1V2V vonal jelenti, viszont ha a két szakot 

együttesen tekintjük, ez a határvonal V0V1G2G lesz. B hallgató ugyan a saját szakán 

hatékonynak bizonyul, de az egész rendszert tekintve nem az. G3 tanuló számára a cél kettős 

lehet, ha a saját szakán szeretné eredményeit javítani, akkor a 0G3/0G3’, míg ha az egész 

rendszerbeli magasabb követelményeknek szeretne eleget tenni, akkor az 0G3’/0G3” arányt 

kell figyelembe vennie. 

9. ábra. •Az oktatási folyamat szintvonalai  V szakos DE  G szakos DE 

Az egyéni- és szaki szintű hatékonyságvizsgálatot tehát a DEA outputorientált VRS 

modelljével fogom elvégezni. Az eljárás általános leírása a 2.2 fejezet (6) alatti lineáris 

programozási egyenletrendszerrel adható meg. A k-adik Döntési Egység technikai 

hatékonysága 1/θk, és akkor tekintjük hatékonynak, ha a hatékonyság értéke 1, és az összes 

maradvány nulla. 
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A modell 
Miután meghatároztam a hatékonyságmérés célját megvalósító eljárást, létrehozom a 

bemeneti és kimeneti adatokra épülő adatmodellt. A DEA eljárás alkalmazásának feltétele, 

hogy a Döntési Egységek hasonló típusú erőforrásokat használjanak fel az eredményeik 

elérése érdekében, és ez a Bolyai János Katonai Műszaki Karon végzett hallgatók esetében 

teljesül. Figyelembe véve, hogy a hatékonyságmérés megfelelő számú Döntési Egység esetén 

adhat kielégítő eredményt, az Egyéni szintű hatékonyságmérés mellett döntöttem.  

Így a Bolyai János Katonai Műszaki Karon, 2006-ban főiskolai képzésben diplomát szerzett 

559 hallgató mindegyikét önálló Döntési Egységnek tekintettem. 

A DE-k bemeneteként a felvételkor hozott pontszámot, a kontakt órákat, illetve az egyéni 

tanulásra fordított órákat vettem figyelembe, a kimeneteként pedig a diploma-eredményeket 

és a záróvizsga-eredményeket. Az adatmodell létrehozása közben a következő 

tapasztalataim voltak. 

Az adatbázis felállításakor figyelembe kellett venni, hogy a képzési ciklus eredetileg négy 

éves, de a kredit rendszer lehetőséget biztosít a szakok közötti átjárásra, és azoknak a 

féléveknek a megismétlésére, amelyek nem sikerültek. Azok a hallgatók, akik évet ismételtek 

valamilyen okból, de 2002-ben kezdték meg a tanulmányaikat, a felállított adatbázisban nem 

szerepelnek. Az adatok összeállításában az egyetem Tanulmányi Osztálya volt nagy 

segítségemre, akiknek a közreműködésével a felvételi pontszámokat és végzési eredményeket, 

a nemre és családi állapotra vonatkozó adatokat sikerült rendszerbe foglalni. A 2002-ben még 

éppen indulófélben lévő Neptun rendszer adatai még nem voltak megfelelőek, de a végzés 

kimenete 2006-ban már nyomon követhető volt. A főiskolai képzésben résztvevő 559 hallgató 

képezte azt az adatbázist, amelyet alkalmasnak találtam arra, hogy egyéni- és összesített 

szempontból a DEA módszert alkalmazzam.  

A nappali tagozatos és a levelezős hallgatók képzése során a felhasznált erőforrások 

tekintetében lényeges különbség mutatkozott a kontakt-, és az önálló tanulásra fordítandó 

órák között. Ez az aszimmetria a vizsgálat során megoldást kívánt, így az adatbázist 

célszerűnek láttam kétfelé bontani, és a DEA futtatásokat külön-külön alkalmazni minden 

alcsoporton [99.]. Így a nappali tagozaton 172, a levelezőn pedig 387 végzős teljesítményét 

hasonlítottam össze, szakok szerinti bontásban, illetve összesítve. 

A hallgatók felvételi pontszámai bizonyos tartományban szóródtak, bár szakonként eltérőek 

voltak a felvételi minimum pontszámok. Gépészmérnöki szakra a minimum pontszám, amivel 

2002-ben be lehetett kerülni, 63 pont volt, de 100 feletti pontszámot négyen is elértek, ami azt 
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valószínűsítette, hogy ők bizonyára jól fognak végezni, ennek ellenére volt közöttük olyan 

hallgató, aki közepes szinten végzett. Ennek a fordítottja is előfordult, amikor a szakon 

minimális pontszámmal bekerült hallgató kiváló eredménnyel fejezte be a tanulmányait. 

Felmerül a kérdés, vajon a választott szakon tanító tanárok ösztönzése, az érdeklődés 

felkeltése indukálta a tanulmányok ilyen jellegű javulását, vagy egyszerűen a hallgató 

képességei javultak meg? 

Az egyes szakok között, bár a megszerzett kredit értékek azonosak, mégis eltérés figyelhető 

meg a kontakt órák és az egyéni munkaórák között. Két szak között akár 200 kontaktóra is 

lehet a különbség, ami két-három tantárgyat is jelenthet, ugyanakkor az egyéni tanulásra 

fordítandó munkaóra változatlan volt. Ez azt jelenti, hogy bizonyos szakokon a hallgatónak 

nem állt rendelkezésére a megfelelő tanári segítség, amit a bemeneten a két változó arányával 

vettem figyelembe. 

A képzés végén a hallgatóknak a záróvizsgán kell számot adniuk mindazon tantárgyak 

ismeretéről, amelyek a szakon specifikusak. Ezt a záróvizsga eredménye jelenti, viszont a 

diploma eredményébe a négy év során letett szigorlatok eredményei is beleszámítanak, ami 

olyan tantárgyak ismeretéről is képet ad, amelyek egyetemen közösek, vagyis nem 

szakspecifikusak. Ebből adódik az, hogy a záróvizsga és a diplomaeredmény számos 

esetben eltér egymástól. A végzési eredmények szakonkénti összesítése szakonként a 2.sz. 

mellékletben található. A diplomaeredmény szöveges, un. kategórikus változó (kiváló, jó, 

stb.), amelyek nem használhatók az elemzés folyamán egyfajta transzformáció nélkül. [99] 

A bemeneti és a kimeneti adatok jelölését, illetve a transzformáció leírását a 6. táblázat 

tartalmazza: 

6. Táblázat A bemeneti és kimeneti adatok jelölése és leírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Mailer and Rodgers (1995) alapján 
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3.4.1. A hatékonyságmérés eredményei 

Összesen 16 DEA hatékonyságmérést végeztem az adatokon különböző összefüggésében a 

DEAP 2.1 program segítségével. [100] A futtatások leírása a 3.sz. mellékletben található. A 

kimenet-orientált VRS hatékonyság összesített eredményeit a 4.sz. melléklet tartalmazza 172 

nappalis és 387 levelezős hallgató esetében.  

A 10.ábrán az összesített nappalis hallgatók közül az 1.számú Döntési Egység 

hatékonyságvizsgálatának eredménye látható. A technikai hatékonysága 86,4 %-os, 

növekvő rátájú megtérülési időszakban van. Ha az eredményeit a program által javasolt 

mértékben növelte volna, a hatékonysága 100%-os lehetett volna. Kimutatható olyan Döntési 

Egység, amelyik hozzá hasonló bemenetekből 100%-os teljesítményt ért el, és ennek 

sorszámát a program párként („peer”) jelzi (4). A 4.számú Döntési Egység hatékonyságának 

értékei összehasonlíthatók a kevésbé hatékony egység értékeivel.  

A vizsgálatom során az 559 hallgató eredményeit hasonlítottam össze szakonként és 

különböző csoportosításokban. Ezeknek az egyenkénti ismertetése nagyon hosszú listát 

eredményezne, amely meghaladja az értekezés kereteit, de az 5.sz. melléklet egy részletet 

mutat a futtatás eredményeiből, közel 20 Döntési Egységen elvégezve.  

 

10. ábra. A hatékonyságmérés eredménye egy DE esetében 

A hallgatóknak a saját szakhoz viszonyított, és az egész egyetemhez viszonyított 

hatékonysági eredményei eltérnek egymástól. Az összesített adatbázison végrehajtott 

elemzés során általában rosszabbak a hatékonysági eredmények. Voltak azonban olyan 

hallgatók, akik a saját szakon nem bizonyultak eredményesnek, de az egész egyetemhez 

viszonyítva igen. Vagyis egy viszonylag alacsony felvételi pontszámmal bejutott hallgató is 

„jó” vagy „jeles” záróvizsga eredményt tudott elérni, ami a szak pozitív befolyását jelenti a 

tanulás hatékonyságának emelésére.  

A kimenetekre javasolt 
maximális érték 

A javasolt 
hatékonyságú 
egységek listája A javasolt hatékonyságú 

egység étékei 

A technikai hatékonyság 
mértéke 86,7% 
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A hallgatók teljesítménye a egész egyetemen a nappali tagozaton 77-90% között szóródik, 

az átlagos teljesítmény 83%-os, ami azt jelenti, hogy a nappali szakok igen magas tanítási 

hatékonysággal rendelkeznek, amit a 4,09-es átlagos záróvizsga eredmény és a 63,25 pontos 

diploma átlag („Jó”) is tükröz. A DEA futtatások eredményeként saját szakon 65, vagyis az 

összes hallgató 35%-a bizonyult hatékonynak, ez azt jelenti, hogy az erőforrásokat 100%-ban 

kihasználta a teljesítményének maximalizálása érdekében.  

A tanulási teljesítmény mérési eredményét összehasonlítva a kiválóan végzett hallgatók 

számával (ami 22 fő), megállapítható, hogy emelhető lett volna a kiváló hallgatók száma az 

egyetemen, ha a szak jobb teljesítményre ösztönzi hallgatóját, mert annak a képessége ezt 

megengedte volna. A vizsgálat során kiderült, hogy pl. gépészmérnök szakon 5 hallgató 

hatékonysága volt maximális, ugyanakkor a kiválóan végzettek száma 3, vagy a műszaki 

informatika szakon 5 hallgató teljesítménye 100%, ugyanakkor ezek közül csak 1 lett kiváló. 

Figyelembe kell venni, hogy az összesített DEA eredményekben keverednek az egyéni 

képességek, és a tanszék fáradozásai, amikhez a diák tartozik, tehát a jobb eredményekhez 

mindkét tulajdonság szerencsés egybeesésére van szükség. Számításba véve továbbá azt, 

hogy aki közepes képességekkel érkezett és közepesen végzett hallgató, szintén önmagához 

képest teljesen hatékony, azokat a hallgatókat célszerű kiemelni, akik a saját szakjukhoz 

képest, és az összes hallgatóhoz képest is jól teljesítettek. 

A DEA hatékonyságvizsgálat kontrolljaként fogható fel, hogy bizonyos szakokon egyáltalán 

nem volt 100%-osan teljesítő hallgató, és a kiválóan végzett hallgatók száma is 0. 

Ugyanakkor ennek a szaknak az átlagos hatékonysága szakon belül 99%, egész egyetemen 

80%, ami azzal magyarázható, hogy mindenki közel azonos diplomaeredménnyel végzett, ami 

többnyire „jó”.  

A nappali gépész és villamosmérnök szakokon 50% feletti a lemorzsolódás aránya. Mégis 

az egyéni eredmények azt mutatják, hogy gépészmérnöki szakon az egyéni átlagos 

hatékonyság magasabb, mint a villamosmérnöki szakon, vagyis a hallgatók gépészmérnöki 

szakon általában jobban teljesítenek. A pénzügyi és a határrendészeti vezetői összesített 

eredmények ugyancsak megegyeznek (80%), a saját szakjukon pedig a pénzügyesek képesek 

hatékonyabbak lenni. Ezt tükrözi a záróvizsga eredmény, a diplomaátlag, illetve a kiváló 

hallgatók aránya, ami rendre magasabb, mint a határrendészeké. Azt azért itt is figyelembe 

kell venni, hogy a pénzügyi szakon a tanulók 47%-a nő, és a teljesítményük jobb, mint a 

férfiaké, és ezt a szakirodalom is alátámasztja. [101] 
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Levelező tagozaton megvizsgált 387 fő egész egyetemhez viszonyított átlagos teljesítménye 

77%, ami 6 százalékponttal marad el a nappali tagozatosok teljesítményétől. Az egyes 

szakok szóródási tartománya 73-84% közötti. A gazdálkodási szakon az egyéni és az 

összesített átlagos teljesítmény közel azonos (79%; 80%), a maximálisnak bemért hallgatók 

száma megegyezik, a kiválóan végzett hallgatók száma pedig itt a legmagasabb. Mindez azt 

mutatja, hogy ezen a szakon az erőforrásaikat megfelelő mértékben és a levelező tagozaton 

lévő szakok közül a legjobban tudják kihasználni a hallgatók. A gépészmérnöki és a 

villamosmérnöki szakok saját hatékonysági mutatói 90% felett vannak, vagyis mindkét szak 

a lehető legnagyobb teljesítményt igyekszik kihozni hallgatóiból. A nappali tagozaton a 

gépészmérnököknek, míg a levelezőn a villamosmérnököknek sikerült ez jobban a 2006-os 

adatok alapján. 

A vizsgálat alapján megállapítottam, hogy a katonai felsőoktatás hatékonyságának mérése 

megvalósítható a DEA eljárás alapján a DEAP 2.1-es informatikai szoftver 

alkalmazásával. Az egyéni és az összesített hatékonysági eredményeket össze lehetett 

hasonlítani egymással. A személyiségi vonásoktól megtisztított adatbázison végrehajtott DEA 

eljárás alkalmasnak bizonyult arra, hogy kimutassa a szakok hatását az egyénekre, és 

befolyását a diplomaeredményekre. Mindezeken túlmenően ugyanakkor a szak olyan 

jellemzőit is kimutatta, amik más statisztikai módszerekkel nem meghatározhatók. Az egyéni 

mérések, amelyeknek átlagát arra használtam, hogy a szak hatékonyságáról alkossak képet, 

alkalmas volt arra is, hogy összehasonlítsam a különböző szakok teljesítményét. Az 

összesített DEA eredmények egyaránt tükrözik a teljesítmény kialakulásában a hallgatók 

tulajdonságait, és eredményeit, illetve a szak nyújtotta lehetőségeket.  

Mindezek alapján a H1 hipotézis igazoltnak tartom. 
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3.4.2. A hatékonyságmérést követő hallgatói monitorozás 

A hatékonyságmérést követő hallgatói monitorozást azzal a céllal végeztem, hogy 

bizonyítsam a 2. hipotézisemet. 

H2: Feltételezem, hogy a katonai felsőoktatás hatékonyságvizsgálatának eredményei segítik a 

versenyképes felsőoktatási szolgáltatás nyújtását, továbbá a katonai felsőoktatással szembeni 

elégedettség javulását eredményezik. 

A hipotézis bizonyítása érdekében egy évvel a végzés után kérdőívvel kerestem meg a 

hatékonyságméréssel megvizsgált hallgatói állományt, azzal a céllal, hogy munkaerő-piaci 

elhelyezkedésüket, érvényesülési lehetőségeiket térképezzem fel. Véleményüket kértem 

továbbá abban, hogy egy évvel a végzés után hogyan ítélik meg mindazokat az ismereteket, 

képességeket és készségeket, amiket az egyetemünkön megszereztek. Vagyis a hallgatók 

mennyire hatékonynak ítélték meg az oktatást? 

Mivel olyan adatbázis nem állt rendelkezésemre, amely a DEA vizsgálatban részt vett összes 

hallgató e-mail címét tartalmazza, az elektronikus úton való megkereséshez egyéb eszközt 

kellett igénybe venni. A végzettek egyharmad része válaszolt pozitívan a megkeresésre, és 

vállalkozott egy kérdőív kitöltésére. A kérdőív szövegét a 6.sz. melléklet tartalmazza. A 

részvételi arány megfelel az általános kérdőíves vizsgálati tendenciáknak, és több annál, mint 

amit előzetesen vártam, mivel a válaszadás a nyári szünetre és a szabadságolási időszakra 

esett. 

A kérdőíves vizsgálat eredményei 

1. A hallgatók motivációja a ZMNE választásában 

  A vizsgálat célja az informálódás volt azokról a kérdésekről, amelyek a képzés kapcsán 

felmerülhetnek. Talán az első és legfontosabb, hogy miért választja valaki 

továbbtanulási céljaként a ZMNE-t? Nyilván a nappali és a levelezős hallgatók 

indíttatása eltér egymástól, de bizonyos közös pontok, ami az előmeneteli lehetőségeket, 

vagy a könnyebb állásszerzést illeti, kétségtelenül mindkét esetben megtalálhatók. 

Összességében elmondható, hogy a többség (43%) azért akart nálunk továbbtanulni, hogy 

könnyebben kapjon állást. A nappalisok azért, mert náluk eleve adott a végzés után a 

hivatásos katonai szolgálat lehetősége, a levelezősök esetében pedig a választott szaktól 

remélt munkaerő-piaci előnyök miatt.  
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Többen (30%) azért választják a továbbtanulást, mert az az előmenetelükhöz szükséges, 

vagyis ahhoz, hogy magasabb pozíciót töltsenek be, és ezáltal több pénzt keressenek. 

Mivel mindössze 5% volt azoknak az aránya, akik számára a munkáltató írta elő a diploma 

megszerzését, ebből arra lehet következtetni, hogy az, hogy a jelentkező diploma 

megszerzésével magasabb pozíciót tölthet be a végzés után, egyáltalán nem biztos.  

Tehát nem garantált előrelépést biztosít a diploma, csak lehetőséget, amivel a munkáltató 

egyáltalán nem köteles élni. Mint ahogy az egyik válaszadó megjegyzi, hogy nagyon kevés 

azoknak a végzetteknek a száma, akinek ez az előrelépés sikerül. Ugyancsak a válaszadók 

5%-a volt az, aki pusztán a felsőfokú végzettség megszerzése miatt jelentkezett. Ezek 

szerint nekik vagy megtetszett egy szak, vagy ajánlották számukra, hogy azt viszonylag 

kevés befektetéssel el lehet végezni. Majdnem ugyanennyien (4%) új ismeretek 

megszerzése céljából iratkoztak be, vagyis számukra olyan - máshol meg nem szerezhető - 

ismereteket tudtunk kínálni, ami miatt minket választottak. Meglepően sok viszont 

azoknak a száma (9%), akiknek elmondásuk szerint „nem volt szükségük a diplomára”. 

Hogy mégis miért választották a szabadidejük eltöltésének ezt a módját, erre újabb 

vizsgálat deríthet fényt. 

2. A képzések finanszírozója 

Miután képet kaptam arról, mennyire sokrétű a szándék, amely a diákokat vezérli, 

érdeklődésem középpontjába az került, hogy mindezt ki finanszírozza. Kis részük 

államilag támogatott képzésben vett részt (nappalisok), a viszont (45%) önerőből oldotta 

meg a továbbtanulását, 14%-uk pedig diákhitelt vett fel. Ha az eredményt elfogadjuk 

hitelesnek, akkor a jelentkezők meglehetősen nagy részének rendelkezésére állt félévente a 

képzés költsége és kisebb az a hányad, akinek diákhitelt kellett igénybe vennie. Az más 

kérdés, hogy a válaszadók többsége a szülők, nagyszülők segítségét is igénybe veszi a 

képzés költségeinek előteremtéséhez, illetve többen kombinálva élnek a lehetőségekkel. A 

végzettek 34%-t támogatta valamilyen formában a munkáltatója.  

A válaszok azt tükrözték, hogy a teljes képzési költség 30%- 100%-a között változtak a 

munkáltatók hozzájárulásai, ugyanakkor munkaidő kedvezményben, vagy a vizsgák 

idejére tanulmányi szabadságban csak kevesek (10%) részesültek, így megállapítható, 

hogy azok számára is jelentős többletterhet jelent a továbbtanulás, akiknek a munkáltatója 

a képzés költésségeiből részt vállal, és mint azt feljebb láttuk, nem is biztos az előrelépés. 
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Egy biztos, a felsőoktatás nem ingyenes, meghatározott költsége van, mint minden 

szolgáltatásnak. 

3.  A hallgatók elégedettsége 

A vevő, vagyis a diák mennyire elégedett a felsőoktatási szolgáltatással? A 

kérdésfeltevés is tartalmaz szubjektív elemeket, hiszen nehéz árnyaltan válaszolni, 

mindenesetre a válaszadók 38%-a elégedett volt, 59%-a részben volt elégedett. Érdekes 

módon 3% egyáltalán nem volt elégedett. Az elégedetlenségnek számos okát nevezték 

meg a válaszadók, a legtöbben az elméleti ismeretek gyakorlatba történő átültetésének 

elmaradását jelölték meg legfőbb hiányosságként. Többen a fűtés elégtelen voltát, a 

nehézkes tanulmányi ügyintézést, a többszöri óraelmaradást, a nem megfelelő 

információáramlást is megnevezték elégedetlenségük forrásaként. Ezek főként a képzést 

befolyásoló külső tényezők, amelyek elhanyagolhatók, ugyanakkor nagyon sok múlik 

azon, hogy a hallgató hogyan érzi magát a tanulási ideje alatt az intézményben. 

4. A legfontosabbnak ítélt ismeretek 

Ami a képzés tartalmát illeti, kíváncsi voltam, hogy melyek voltak azok az ismeretek, 

amiket a hallgató fontosnak értékel, illetve megszerzését is fontosnak tartja, napi 

munkájában használja, tehát megszerzéséért megérte az intézménybe járni. A volt 

nappali tagozatos hallgatók egyértelműen kiálltak a katonai szemléletmód kialakítása 

mellett. Kiderült a testnevelés, a szakmai tantárgyak és a fegyverzettechnikai ismeretek 

fontossága, ugyanakkor többen hiányolták azokat a konkrét gyakorlati ismereteket, 

amelyeket a csapatoknál a vezetésben tudnak hasznosítani. Mind a nappali, mind a 

levelező tagozaton jellemző volt a mérnöki szemlélet és látásmód kialakításának pozitív 

értékelése, amely egy tantárgyakon felül álló fogalom, és mint ilyen, elégedettségemnek 

adok hangot, hogy erre a kollégák megfelelő hangsúlyt fektetnek. A válaszadók között 

érezhetően a tanult szaktól függött, hogy mit tartanak fontosnak, főleg a szaktantárgyak 

kerültek előtérbe. 

Érdekesen ítélik meg a hallgatók, hogy melyek voltak azok az ismeretek, amelyekre 

egyáltalán nincs és nem volt szükségük, bár azt még nem lehet tudni, hogy nem is lesz. 

Arra a kérdésre, hogy melyek voltak azok az ismeretek, amelyeknek az elsajátítására úgy 

érzik, szükségük lett volna, de nem kapták meg, a többség (25%) a gyakorlati képzés 

hiányát jelölte meg. Érdemes tehát a képzési szerkezet olyan átalakítására törekedni, 

amely lehetőséget biztosít minden szakon a hallgatók kihelyezésére gyakorlati helyekre – 

mint ahogy azt több főiskola és egyetem megteszi –, vagy innováció formájában olyan 
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gyakorlati helyek kialakítására az egyetemen, amelyek lehetőséget biztosítanak nemcsak a 

konkrét ismeretek megszerzésére, hanem kutatóműhelyek kialakítására is.  

Figyelemre méltó, hogy a hallgatók 10%-a nehezményezi, hogy míg a diploma 

megszerzéséhez nyelvvizsga megléte kötelező, a levelező tagozaton semmilyen formában 

nem biztosított a nyelvi képzés, bár ezt az Ftv. nem írja elő. Felmerült az adózással, 

szakmai joggal, informatikával, pályázatírással, könyvelő programok használatával 

kapcsolatos ismeretek igénye, amelynek figyelése és beépítése a képzési rendszerbe 

elengedhetetlen. 

5.  A hallgatók értékelése szerint a diploma értéke 

Ezek után a képzés munkaerő-piaci értékére vonatkozó kérdésben arra vártam választ, 

hogyan értékelik a végzettek a diplomájuk értékét? A diploma munkaerő-piaci értékét a 

válaszadók 49%-a jónak találta. A közepesnek vagy megfelelőnek ítélők száma éppúgy 

23%-23% volt, míg kiválónak 5% értékelte. Ha az egyetem szempontjából elfogadhatónak 

a jó vagy kiváló minősítést tekintjük, akkor ezt a válaszadók 54%-ától kapta meg, míg 

46% azoknak az aránya, akik gyengének minősítették a diplomájuk értékét a 

munkaerőpiacon. Véleményem szerint ez a szám magas, és mindenképpen meg kell tenni 

a megfelelő lépéseket, hogy ezen az eredményen javítsunk, és le kell vonni a megfelelő 

következtetéseket. Összehasonlítva a hallgatók által megítélt diplomaminősítéseket18 az 

oktatók által kiadott diplomaminősítésekkel, nappali tagozaton 64%-ukat ítéltük jónak, 

vagy kiválónak, ami 10%-kal több, mint ahogy ők ítélték a diplomájuk értékét. 

Míg elégségesnek vagy közepesnek 26%-t értékeltünk, ők 46%-ban ítélték meg ezt. 

Levelező tagozaton hasonlóképpen az figyelhető meg, hogy a hogy a tanárok lényegesen 

jobbra minősítették a diplomát, mint ahogy azt a hallgatók a piaci viszonyoknak 

megfelelően saját maguk tették (7.táblázat). 

7. Táblázat A hallgatók és az oktatók diploma minősítésének összehasonlítása 
Diploma minősítése oktatók 

által 
Diploma minősítése a 

hallgatók által Tagozat 
jó-kiváló közepes-

elégséges jó-kiváló közepes-
elégséges 

nappali 64% 26% 
levelező 58% 42% 

54% 46% 

 

                                                 
18 Az adatok alapját a 2.sz. melléklet tartalmazza 
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5. A hallgatók továbbtanulási szándéka 

Az utolsó kérdéssel azt céloztam meg, hogy a végzetteknek áll-e szándékukban 

továbbtanulni. Ezzel az volt a szándékom, hogy kiderítsem befejezettnek tekintik-e a 

végzettek a tanulási folyamatot. A megkérdezettek továbbtanulási szándékát vizsgálva 

53%-uk - vagyis minden második - felsőfokú oktatási intézményben tovább akar tanulni. 

Az eredmény annál is inkább meglepő, hogy a mai anyagi körülmények nem teremtenek 

kedvező alapot ennek a szándéknak, viszont szinkronban van az élethosszig tartó tanulással 

(Long Life Learning, LLL). Az egyetem vezetése számára pedig olyan információval bír, 

hogy a volt hallgatóink számára továbbtanulási lehetőséget kell kidolgozniuk. Sajnos a 

felsőoktatásba jelentkezők száma az elmúlt évek tendenciájára alapozva több szerző szerint 

a jövőben csökkenni fog. [102] [103] Ezért is fontos mérlegelni minden olyan lehetőséget, 

amely a katonai felsőoktatásba jelentkezők számát szinten tarthatja. A volt hallgatók olyan 

potenciális vásárlókört jelentenek a katonai felsőoktatás számára, amelyet hiba volna 

figyelmen kívül hagyni. Jelentős részük (37%) tanfolyamon képezné tovább magát, és 

mindössze 11% mondta azt, hogy nem akar továbbtanulni. 

Mindezek alapján azt a hipotézist (H2), amely szerint a katonai felsőoktatás 

hatékonyságvizsgálatának eredményei segítik a jelenleginél versenyképesebb 

felsőoktatási szolgáltatás nyújtását, továbbá a katonai felsőoktatással szembeni 

elégedettség javulását eredményezik, igazoltnak tartom. 
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Következtetések 
Általános rendszermodellt létrehozva, Döntési Egységnek határoztam meg minden termelő, 

szolgáltató tevékenységet végző szervezetet, amely erőforrások felhasználásával 

kimeneteket állít elő és dönthet a felhasználandó erőforrások mértékről és módjáról. 

A katonai felsőoktatásban betöltött funkcióinak vizsgálata alapján arra a következtetésre 

jutottam, hogy a Döntési Egységeket három fő csoportra lehet osztani, a képzési-, a képzés 

feltételeit biztosító-, valamint a vezetési és működésbiztosítási Döntési Egységekre. 

Létrehozva a DE-k strukturális csoportjait, arra a következtetésre jutottam, hogy a 

hatékonyságmérés három különböző szintű alkalmazását teszik lehetővé az egyéni-, az 

intézményi-, valamint a szektor szintű hatékonyságmérést. 

Megvizsgálva a katonai felsőoktatás rendszermodelljében felhasználható legfontosabb 

erőforrásokat, arra a következtetésre jutottam, hogy azokat a következő csoportokba lehet 

sorolni: informatikai-, pénzügyi-, fizikai-, emberi-, termelési-, illetve marketing 

erőforrások. Megvizsgálva a rendszermodell legfontosabb kimeneteit, arra következtetésre 

jutottam, hogy a katonai felsőoktatás eredményei négy fő tevékenységből származnak: a 

képzési-, kutatási-, adminisztratív-, illetve társadalmi szolgáltatási tevékenységből.  

Feltárva a katonai felsőoktatás legfontosabb inputjait és outputjait, előkészítettem a 

hatékonyságmérés gyakorlati alkalmazását. Empirikus vizsgálatot végezve a H1, H2 

hipotéziseket kívántam bizonyítani. 

Meghatározva a hatékonyságmérésem célját, eljárását, a DEAP 2.1 programot futtattam az 

összeállított adatszerkezeten. Meghatározva az egyéni hatékonyságok mértékét, kimutatva a 

szakok hatását a diplomaeredményekre és összehasonlítva a különböző szakok 

teljesítményét arra következtettem, hogy a katonai felsőoktatás hatékonyságának mérése 

informatikai módszerekkel támogatható. Így a H1 hipotézist igazoltnak tartom. 

A hatékonyságmérés eredményeit összehasonlítva a végzett hallgatók körében végzett 

kérdőíves vizsgálat eredményeivel, megfigyeltem, hogy a tanárok lényegesen jobbra 

minősítették a diplomát, mint ahogy azt a hallgatók értékelték. Ebből arra következtettem, 

hogy a katonai felsőoktatásban közelíteni kell egymáshoz a diploma minősítését és a 

munkaerő-piaci elvárásokat, és a hatékonyságvizsgálat eredményei segíthetik a 

jelenleginél versenyképesebb felsőoktatási szolgáltatás nyújtását, továbbá a katonai 

felsőoktatással szembeni elégedettség javulását eredményezhetik. Így a H2 hipotézist 

igazoltnak tartom. 
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4. Hatékonyságmérési információs modell strukturált 
elemzése az SSADM módszerrel 

4.1. Szakirodalmi áttekintés 

Az SSADM az angol "Structured Systems Analysis and Design Method", azaz a "Strukturált 

Rendszerelemzési és Tervezési Módszer" rövidítése. Az SSADM egy olyan módszertan, 

amely információs rendszereken alapuló alkalmazások elemzésére és tervezésére szolgál. 

[104] A módszer elkülönült egységekre osztja fel az információs rendszer fejlesztésének 

munkáit és hajlékonyan idomul az általam kitűzött feladatokhoz. [105] [106] [107] 

A hatékonyságmérésre alkalmas informatikai rendszer követelményeinek meghatározásához 

szükség van a jelenlegi környezet folyamatainak fizikai és logikai képének kialakítására. 

[111] A jelenlegi környezet folyamatait az adatfolyam-modellezési technika segítségével 

fogom felmérni. Az elemzés leírja a nagyobb külső objektumokat a rendszeren kívül, amelyek 

információk forrásai illetve befogadói, a rendszeren belüli folyamatokat, az adattárakat, 

amelyek időlegesen tárolják az információt, és a közöttük lévő adatfolyamokat. [109] 

A jelenlegi rendszer vizsgálatának során először a jelenlegi rendszerek fizikai adatfolyam-

modelljét (Data Flow Modell, DFM) készítem el, ami azon kívül, hogy közös fogalmakat 

alakít ki a működési területről, elsősorban a problémák, hiányosságok azonosítására szolgál. 

A 0.szintű DFM ábrák megalkotásának fő feladata, hogy meghatározzam, hol húzódik a 

határ a rendszer és a környezete között, vagyis mely elemek tartoznak a rendszerbe és melyek 

nem. Azokat az elemeket (szervezetek, rendszerek), amelyek információhoz jutnak a 

rendszerből, vagy oda információt juttatnak, külső elemekként ábrázolom. Az 1. szintű DFM 

ábrákon azokat az átalakító folyamatokat ábrázolom, melyek a bemenő adatokat kimenő 

adatokká alakítják, valamint az adatok tárolására szolgáló adattárakat. A folyamatokat egy 

doboz jelöli, a felső részén két kisebb, elválasztott területtel (azonosító és hely). Minden 

folyamatot azonosító sorszámmal láttam el, de ez nem utal semmilyen sorrendiségre. Ilyen 

főbb folyamatok például az adatok rögzítése a rendszerben, amelyek valamelyik adattárolóba 

kerülnek. Az adattárak azok a helyek, ahol az adatok nyugvópontra jutnak a rendszeren belül. 

Egyik végén nyitott téglalapban egy azonosító és egy név jelöli őket. A digitális adattárakat 

'D', az ideiglenes tárakat ’T’, a manuális tárakat ’M’ betű és egy tetszőleges egyedi szám 

azonosítja. 
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A logikai adatmodellezési módszert a jelenlegi környezet információ-szerkezetének 

meghatározására használom fel, amelynek használatával a szervezeti információ igények 

modelljét alakítom ki. A létrejövő logikai adatmodell (Logical Data Modell, LDM) a 

szervezet működési szabályainak egyfajta statikus leképezése. A jelenlegi környezet logikai 

adatmodellje a környezet információ felhasználásának és termelésének leírása olyan szinten, 

amely megfelel az elkészített fizikai, illetve logikai adatfolyam-modell részletességének 

Az LDM ábrákon nyomon követhetők a rendszer fontos egyedei és a közöttük létező 

kapcsolatok. Egyednek tekintek minden olyan fontos objektumot vagy fogalmat, ami az 

elemzés alá vont működési területen létezik. Minden egyedet névvel látok el, amelyeket az 

LDM ábrákon lekerekített sarkú dobozban ábrázolok. A kapcsolatokat veszek fel az egyedek 

között, amelyeket az ábrákon egy vonallal jelzek, és a résztvevő két feleket (egyedet ábrázoló 

dobozokat) kötöm össze. A kapcsolat mindkét végének a következő tulajdonságai lehetnek: 

egy az egyhez, egy a többhöz és több a többhöz, amelyet a megfelelő jelöléssel ábrázolok. Az 

egyedek és kapcsolataik elemzésének eredménye egy adatszerkezeti ábra (LDM) az elemzés 

alá vont területről. 

Az említett elemzések során átfogó kép alakulhat ki a jelenlegi környezetről, amely 

megalapozza a hatékonyságmérésre alkalmas információs modell igényelt követelményeinek 

összeállítását. 

A hatékonyságmérésre alkalmas információs rendszer követelményjegyzékében kerülnek 

összeállításra a jelenlegi rendszerből levonható, illetve az új rendszerre vonatkozó 

követelmények. Ezek a követelmények kiindulási alapjai lesznek az általam tervezett rendszer 

fizikai adatmodellje felépítésének, amelyben az egyed-esemény modellhez, tartozni fog egy 

logikai adattár-egyed megfeleltetés. Ez teremti meg a kapcsolatot folyamatok és az adatok 

között. Az adatfolyam modellel párhuzamosan kialakítom a tervezett rendszer logikai 

adatmodelljét, a jelenlegi környezet logikai adatmodelljéből kiindulva, figyelembe véve a 

választott rendszertechnikai alternatívát és az új követelményeket.  

Az igényelt rendszer adatmodelljeiből kiindulva meghatározom a rendszer programtechnikai 

jellemzőit. Meghatározom a tervezett rendszer által végrehajtandó tevékenységeket, 

funkcióikat és kiegészítem a fizikai megvalósítás néhány általam elképzelt tervével. 
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4.2. A modell létrehozásának célja  

A modell létrehozásának célja, hogy bizonyítsam azt a hipotézisemet, amely szerint egy 

integrált egyetemi információs rendszer alkalmazásával lehetővé válna a katonai felsőoktatás 

hatékonyságának vizsgálata, ami nagymértékben hozzájárulhat a stratégiai tervezés 

sikerességéhez és biztosítaná a felsőoktatási piac és a katonai felsőoktatás konzisztenciáját. 

A hipotézis bizonyításának érdekében a katonai felsőoktatás hatékonyságmérésének 

támogatására információs modellt dolgozok ki az SSADM strukturált rendszerelemzési és 

tervezési módszer segítségével. A fejezetben olyan információs modell tervét dolgozom ki, 

amely lehetővé teszi a katonai felsőoktatás hatékonyságának mérését; összehasonlító 

elemzések készítését, döntési alternatívák nyújtását a szervezet vezetése számára a 

hatékonyság növelése érdekében. 

Az információs modell létrehozásakor figyelembe vettem és támaszkodtam azokra az 

eredményekre, amelyeket a Kari Információs Rendszer (KIR) tervezésekor kollégámmal 

elértünk. (A KIR szolgáltatásainak leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza.)  

A modell biztosítja különböző lekérdezések készítését, információt szolgáltat a vezetői 

döntések meghozatalához a szükséges időben, a megfelelő tartalommal. Lehetőséget ad 

továbbá a végeredmény kinyomtatására, exportálására szerkeszthető más fájlformátumban. A 

rendszer által megvalósított döntéstámogatás egyrészt elősegíti a szervezet stratégiai, illetve 

működési szintű, de kritikus jelentőségű céljainak megvalósulását. Másrészt hatékony eszköz 

a költségvetési tervezés támogatására, a kitűzött célok megvalósulásának követésére, 

kimutatások, beszámolók és elemzések készítésére.[112][113][114][115] 

Egy új rendszer tervezésekor szükséges a mindenkori állapot felmérése, az adott körülmények 

között működő rendszerek folyamatainak fizikai és logikai képének kialakítására. A vizsgálat 

során átfogó kép alakul ki a jelenlegi környezetről, amely megalapozza az igényelt környezet 

vázlatos leírását. Ennek érdekében megvizsgálom a meglévő rendszerek fizikai- és logikai 

adatfolyam szerkezeteinek legjellegzetesebb vonásait, és ezeknek a segítségével 

összeállítom a hatékonyságmérésre alkalmas információs rendszerrel szemben támasztott 

követelményeket. 

A rendszer logikai tervezése során mérlegelem a probléma megoldásának lehetőségeit, majd 

részletesebben kifejtem a kiválasztott alternatívát. Végigkövetem az információs modell 

főbb adatfolyamait, felépítem a logikai adatszerkezetét, és meghatározom a rendszer által 

végrehajtott legfontosabb tevékenységeket, és javaslatok teszek a kommunikációs felület 

néhány képernyőképére. 



 

 

83

4.3. A jelenlegi információs rendszerek vizsgálata 

Jelenleg az egyetemen hálózati kapcsolattal és megfelelően beállított jogkörökkel, három 

információs rendszer érhető el, a NEPTUN, az ÓRATARTÁS, és a HM KGIR. A NEPTUN 

rendszer az elérhetőséget biztosít Interneten keresztül a felhasználók számra. A NEPTUN 

kliens, az ÓRATARTÁS és a HMKGIR program a szervezeti felhasználók számára 

Intraneten érhető el. A három program teljesen eltérő feladatkörökkel rendelkező Döntési 

Egységek adat-nyilvántartási feladatainak elvégzését teszi lehetővé. A NEPTUN rendszer a 

tanulmányi-, az ÓRATARTÁS a megtartott foglalkozások-, a HMKGIR a gazdasági adatok 

nyilvántartására szolgáló rendszer. Az információs rendszerek és a felhasználók kapcsolatát a 

11. ábra mutatja. 
 

11. ábra. A jelenleg működő nyilvántartási rendszerek kapcsolata 

4.3.1. A NEPTUN rendszer  

A NEPTUN rendszert a katonai felsőoktatásban 2005 szeptembere óta alkalmazzák a 

tanulmányi adatok nyilvántartására. A NEPTUN rendszer Delphi programozási nyelven 

készült, Microsoft Windows-ra épülő IIS szerveren és ORACLE adatbázison futó 

programcsomagok gyűjteménye. Modulrendszerben felépülő háromrétegű alkalmazás. [108] 

A három réteg azt jelenti, hogy az adatbázis elérése három különböző rétegen keresztül 

valósulhat meg. A felhasználók webes felületen, Interneten keresztül csatlakozhatnak a .Net 

alkalmazás szerverekhez és a Web szerverekhez, az adminisztrátorok pedig Intraneten. A 

Web szerverek tartják a kapcsolatot a tényleges adatbázis szerverekkel. Az adatelérés a 

szervezeti felhasználók számára az un. vékony kliens program használatával valósul meg, de 

NEPTUN adatbázis ÓRATARTÁS adatbázis Ütemezett adatkonverzió 

KGIR adatbázis 
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lehetőség van a Web szerverek elérésére a GSM hálózat használatával mobiltelefonon 

keresztül is (12.ábra)  
 

 

12. ábra. A NEPTUN.Net architektúrája 

A ZMNE által megvásárolt modulok felsorolása a 7.sz. mellékletben található. A NEPTUN 

rendszer tanulmányi adminisztrációs modulja az egyetemen licenszelt rendszer legjelentősebb 

része. A modul a hallgatók tanulmányi adminisztrációját támogatja, melynek feladata, hogy a 

hallgatót a felvételétől kezdve az intézményben eltöltött teljes időszaka alatt az intézményből 

történő távozásig vagy a végzettség megszerzéséig nyomon kövesse.  

Szolgáltatásai a tanulmányi osztályon a hallgató adminisztrációjával kapcsolatos teljes 

feladatkört lefedik: a hallgató felvétele, iratkoztatása, képzéshez, szakhoz rendelése, 

tantárgyak felvétele, ellenőrzése, státuszok beállítása, hallgatói igazolások kiadása, 

tanulmányi eredmények rögzítése, átlagszámítás, tanulmányi előmenetel ellenőrzése a 

követelményrendszer figyelembevételével, szigorlatok, záróvizsgák, végbizonyítvány, oklevél 

és oklevélmelléklet kiadása, hallgató kikerülése a rendszerből diplomával, vagy valamilyen 

egyéb okból.  

A tanulmányi adminisztrációs modul az oktatási struktúrának megfelelően minden képzési 

formát le tud kezelni a képzési idő és az időszakok figyelembe vételével. Szolgáltatja azt a 

lehetőséget, hogy a NEPTUN-ból a hallgatók, oktatók, tanszéki adminisztrátorok, tanulmányi 

előadók, karok vezetői, intézmény ill. szervezeti egységek vezetői, egyéb speciális 

felhasználók az engedélyezett jogosultságuktól függően az adatokat lekérdezhessék. 

A tanulmányi adminisztrációs modul a többi modul részére alapadatokat szolgáltat. Biztosítja 

a teljes hallgatói adminisztrációt beiratkozástól a teljes oktatási folyamaton végighaladva 
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egészen a távozásig, megadja az oktatásszervezési kereteket az intézményi struktúra alapján, 

szolgáltatja a képzésekhez tartozó szakok, szakirányok mintatanterveinek nyilvánosságát. 

Használja a teljes ORACLE adatbázist, és az abban tárolt adatokat. 

A NEPTUN rendszer az egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói által legszélesebb körben 

használt, korszerű informatikai megoldásokra épülő tanulmányi nyilvántartó rendszer, 

amelynek a katonai felsőoktatásban működő moduljai az adattárolás és az adminisztráció 

gerincét jelentik. A NEPTUN rendszerben tárolt főbb adatcsoportok a 8. sz. mellékletben 

találhatók.  

A jogosultsági rendszer biztosítja a lekérdezéseket így mindenki csak a számára engedélyezett 

adatokra tud lekérdezést készíteni. A jogosultsági rendszer független a használat módjától 

(internetes, vagy kliensprogram használata), mivel a háromrétegű rendszer középső rétegében 

valósul meg a jogosultsági ellenőrzés. 

4.3.1.1. A NEPTUN rendszer adatfolyam modellje 

Először a NEPTUN rendszer fizikai adatfolyam-modelljét (Data Flow Modell, DFM) 

készítem el, ami azon kívül, hogy közös fogalmakat alakít ki a működési területről, 

elsősorban a legfontosabb adatfolyamok azonosítására szolgál. A 0.szintű adatfolyam 

modellen (kontextus ábra) meghatározom, hol húzódik a határ a rendszer és a környezete 

között, vagyis mely elemek tartoznak a rendszerbe és melyek nem. A rendszer ezen a szinten 

még nem bomlik szét, a hangsúly a rendszer kiterjedésén a környezetével való adatfolyam-

kapcsolatok feltérképezésén van. A kontextus ábra a rendszer belső felépítését nem taglalja. 
 

13. ábra. A NEPTUN rendszer kontextus ábrája 
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Azok az elemek (szervezetek, rendszerek), amelyek információhoz jutnak a rendszerből, vagy 

oda információt juttatnak, a külső elemek. A NEPTUN rendszernek 5 külső egyedét 

állapítottam meg, ahonnan a rendszer információt kap, vagy oda információt továbbít, a KDE-

k, KFBDE-k, a VMDE-k, az ÓRATARTÁS program és a FIR (13.ábra). 

A KDE-k a NEPTUN rendszerbe adatokat közvetítenek, amelyeket lekérdezhetnek és 

különböző kimeneteken (fájl, nyomtató, monitor) megjelenítve rendezett információhoz 

jutnak.  

A KFBDE-k azon túlmenően, hogy a tanulmányi osztályon a hallgató adminisztrációjával 

kapcsolatos teljes feladatkört ellátva adatokat juttatnak a rendszerbe, azokat le is kérdezhetik. 

Így a rendszer és a KFBDE-k között is kétoldalú adattranszfer biztosított.  

Az információ áramlása egyirányú a VMDE-k esetében, akik a rendszer által generált 

jelentéseket, kimutatásokat jelenítik meg különböző összesítő lekérdezések formájában. 

Az ÓRATARTÁS programmal - mint külső egységgel – az adatkapcsolat egyirányú. A 

NEPTUN rendszerbe nem kerül át adat, viszont meghatározott időszakonként az adatok 

konverziója és frissítése az ÓRATARTÁS program adatbázisába megtörténik.  

A rendszer adatkapcsolatot tart fent továbbá a Felsőoktatási Információs Rendszerrel (FIR) is, 

amelybe jelentést továbbít az egyetemen folyó mindenkori képzési adatokról. A visszafelé 

irányuló adatfolyamon többek között a lejelentett oktatók és hallgatók OM azonosítói 

kerülnek a rendszerbe.  

A 0. szintű DFM ábra alapján kimutatott fő adatfolyamok részletezése az alsóbb szintű 

adatfolyam ábrák feladata. A NEPTUN rendszer főbb folyamatainak szemléltetése az 1. 

szintű adatfolyam ábra megalkotását igényli, ahol feltüntetethetők a fő folyamatok nevei és 

felvehetők a rendszerben használt globális adattárak (14.ábra).  

Az adatfolyam ábrán hét fő folyamatot állapítottam meg. Az oktatók, hallgatók nyilvántartási 

folyamatokat indítanak el a rendszerben. A jogosultsági szintnek megfelelően gondoskodnak 

a személyes- és képzéssel összefüggő adataik beviteléről, módosításáról, törléséről, 

ellenőrzéséről, amelyek a rendszer adattárolóinak megfelelő adattábláiba kerülnek. 

Adatrögzítési folyamatot végeznek az adminisztrációs jogkörrel rendelkező KFBDE-k is, akik 

a hallgatók, az alkalmazottak, a képzéssel kapcsolatos, valamint az órarendi adatok 

nyilvántartásba kerüléséről gondoskodnak. A rendszer digitális adattárolóit D1, D2, D3, D4, 

D5 jelű objektumok jelölik, amik a valóságban nem különálló tárolók, hanem egymással 

kapcsolatban álló adattáblák rendszere, de a logikai adatmodell felépítéséhez célszerű a 

megkülönböztetésük. 
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14. ábra. A NEPTUN Rendszer 1. szintű DFM struktúrája 

A rendszerben tárolt adatok kiolvasása lekérdezések, kimutatások készítésével történhet 

nyomtatott vagy fájl formátumban. A VMDE számára az információk gyűjtését az adminok 

végzik a kapott szempontok alapján. Az adatátemelés folyamat meghatározott adatok 

konvertálását jelenti az ÓRATARTÁS program adatbázisába, amely egyirányú ütemezett 

adattranszfer.  

A konténer feladás folyamatot az adminisztrációs jogkörrel rendelkező személyek közül azok 

tudják elindítani, akik az Oktatási Minisztériumtól megkapták a digitális aláírás jogát. Ezzel 

adattranszfert hajthatnak végre az Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatbázisával és 

lejelenthetik a képzésben résztvevő oktatók és hallgatók adatait. Az OKM-től érkező 

adatfolyam tartalmazza többek között a lejelentett és elfogadott hallgatók és oktatók OKM 

azonosítóját. 



 

 

88

4.3.1.2. A NEPTUN rendszer logikai adatmodellje 

A logikai adatmodell (Logical Data Modell, LDM) létrehozása az adatfolyam modellnek 

megfelelő részletességgel a NEPTUN rendszer egyedei és a köztük létező kapcsolatok 

elemzésére és leírására szolgál. A NEPTUN rendszer vizsgálatát a DFM modell logikai 

adatszerkezeti ábrájának szintjén végeztem, eltekintve az egyed-, kapcsolat-, attribútum-

leírások és közös tartomány leírásoktól. 

Egyednek tekintettem azokat a fontos objektumokat vagy fogalmakat, amelyek az elemzés alá 

vont működési területen léteznek és a működési szabályainak egyfajta statikus leképezései.  

Az 15. ábrán a főbb egyedek a VMDE-k által irányított KDE-k és a KFBDE-k, akiknek 

különböző fontosabb altípusai a hallgatók, oktatók, alkalmazottak, valamint a rendszerben 

adminisztrátori jogosultságokkal rendelkező egyedek.  

 

15. ábra. A NEPTUN rendszer LDM struktúrája 
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Feladataik az oktatói, hallgatói, alkalmazotti, képzési, órarendi adatok nyilvántartása, 

kezelése, szerkesztése.  

Egyednek tekintettem továbbá az oktatói, képzési, órarendi, hallgatói alkalmazotti adatokat. 

Az egyes egyedek közötti adatkapcsolatot egy- a többhöz, több-a többhöz és egy az egyhez 

adatkapcsolat jellemzi. A kapcsolat két végén található egyedek a kapcsolat típusának 

megfelelő „kapcsolat kijelentéssel” és „kapcsolat-összekötő kifejezéssel” összeköthetők. 

Például az oktatók és az adataik közötti egy az egy kapcsolat azt jelenti, hogy egy oktató 

pontosan egy oktató (csak a saját) adatait szerkesztheti, ugyanakkor az admin jogkörökkel 

rendelkező KFBDE-k ezt lekérdezhetik és láthatják. A hallgató lekérdezheti az órarendi 

adatait, és a képzési adatait, ugyanakkor kezeli is, amikor vizsgára, kurzusra jelentkezik. Egy 

hallgató pontosan egy (csak a saját) adatait rögzítheti a rendszerbe, amelyek aztán 

nyilvántartásba kerülnek. 

Az ábrán leolvashatók az „egyed altípusok” is. A VMDE-k, mint főtípusok irányítása alatt két 

altípus állapítható meg, amelyek beszámolási kötelezettséggel tartoznak a főtípusuk felé, a 

KDE-k és a KFBDE-k. Ők további altípusokra bonthatók. A KDE-k altípusai a hallgatók és 

az oktatók, míg a KFBDE-k altípusai az alkalmazottak és a NEPTUN rendszer 

adminisztrációs jogkörökkel rendelkező Döntési Egységei. Ilyen jogkörökkel az oktatók közül 

is rendelkeznek Döntési Egységek, amelyek egy nagyobb egység (pl. tanszék) 

adminisztrációját végzik el. 

4.3.1.3. A NEPTUN rendszer vizsgálata hatékonyságmérés inputjait és 
outputjait figyelembe véve 

A NEPTUN rendszer adatfolyamainak vizsgálatából megállapítható a rendszerben tárolt 

adatok köre és ez összehasonlítható a hatékonyságméréshez szükséges bemeneti és kimeneti 

adatokkal. A következőkben tehát azt vizsgálom, hogy a NEPTUN adatnyilvántartása 

mennyiben tartalmazza a hatékonyságmérés általam 3.2.-ben és 3.3.-ban megállapított  

legfontosabb inputjait és outputjait. 

A Döntési Egységek erőforrásainak nyilvántartása (inputok): 

1. Informatikai erőforrások: A NEPTUN rendszer maga is informatikai erőforrás. Az 

egyetem legszélesebb felhasználói körben használt, legtöbb adattal rendelkező információs 

rendszere. Sokkal több lehetőséget kínál, mint amennyit az egyetem kihasznál. A 

modulrendszerű felépítés azt is magában hordozza, hogy bizonyos modulok kihasználása 



 

 

90

nélkül is működtethető a rendszer. Egy gépjármű teljesítményéhez hasonlítva azt is 

mondhatnánk, hogy ugyan képes lenne 300-al menni, de nekünk elég a 60.  

A NEPTUN rendszer kihasználtsága tehát nem teljes, de minden évben egyre több 

szolgáltatását ismerik meg és használják az oktatók és hallgatók Adminisztrátori vagy 

magasabb jogosultsággal az adatnyilvántartás megfelel az előírásoknak. Az informatikai 

erőforrás használata alkalmazói szinten némi gyakorlást igényel, magasabb szinten azonban 

speciális kezelési ismeretek meglétét feltételezi. Mivel a rendszer állandó frissítése, 

igényeknek megfelelő átalakítása is jellemző, az ismeretek folyamatos megújítására is 

szükség van. 

2. Pénzügyi erőforrások: A NEPTUN rendszer a nyilvántartott hallgatók, oktatók, 

szervezeti egységek semmiféle pénzügyi erőforrását nem tartja nyílván. 

3. Fizikai erőforrások: A NEPTUN rendszer lehetőséget biztosít a fizikai erőforrások 

telephelyhez, teremhez vagy személyhez kötött nyilvántartására, de mivel a katonai 

felsőoktatásban a fizikai erőforrások kezelése az anyagnem felelősök speciális 

adatnyilvántartásában szerepel, így a rendszer ezen lehetősége nincs kihasználva. 

4. Emberi erőforrások: Az emberi erőforrások NEPTUN rendszerbeli rögzítése nem teljes. 

A nem oktató, és nem hallgató Döntési Egységek adatai nincsenek rögzítve. A katonai 

felsőoktatás Képzési Feltételeit Biztosító Döntési Egységeinek egy része nem található meg a 

NEPTUN adatbázisában. 

5. Termelési erőforrások: A termelési erőforrások a különböző típusú képzések, a BSc, az 

MSc képzésen túl, a doktori képzésen keresztül egészen a tanfolyami szintű képzésekig. Ezen 

képzések hatékonysága és eredményessége csak akkor mutatható ki, ha rögzítésre kerülnek a 

képzéssel kapcsolatos paraméterek, a létszám, az előképzettség, a végzés eredménye. Sajnos a 

NEPTUN-ban az összes képzés adatai mintegy 80%-ban találhatók meg. 

6. Marketing erőforrások: A marketing erőforrások feltérképezésének egyik lehetséges 

eszköze lehetne a NEPTUN rendszer. Üzenetek, adatlapok küldésére alkalmas, így rövid 

kérdőívek formájában monitorozhatók a Döntési Egységek, hogy mi a véleményük a 

minőségbiztosításról, képzés árainak versenyképességéről, a ZMNE-ről, mint márkanévről, 

stb. A hallgatói véleményezés modul részletesebb kérdéseinek eredményei pedig további 

vizsgálatok alapjául szolgálhat. Jelenleg ezt a modult nem használják. 

A Döntési Egységek eredményeinek nyilvántartása (outputok): 

1. A képzési tevékenység kimenetei: A nappali, levelezős, doktori, tanfolyami és 

továbbképzések során a hallgatók által szerzett végzési eredményeket a NEPTUN rendszer 

részben tartalmazza. A tanfolyami képzések nyilvántartása hiányos, illetve a 
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végeredményként kapott minősítések konvertálása szükséges: Például a továbbképzés 

eredménye lehet a „teljesítette”, a tanfolyamok esetében pedig a „megfelelt” minősítés, 

amelynél az eredmények számszerűsítését meg kell oldani.  

2. A kutatási tevékenység kimenetei: A különböző tudományterületeken végzett kutatási 

tevékenységek és eredményeik a NEPTUN rendszerben nincsenek rögzítve. Mindössze a 

doktori képzés tanulmányi eredményei kerülnek tárolásra, vagyis a különböző tantárgyak 

vizsgaeredményei. A publikációk, a tudományos körökben való tagságok, konferenciákon 

való részvételek nem. Lehetővé teszik viszont, hogy a doktori képzésben résztvevő hallgatók 

számát és eredményeiket ki lehessen nyerni a rendszerből. 

3. Adminisztratív tevékenység kimenetei: Az adminisztratív tevékenységek körébe a 

hallgatók, oktatók ügyeinek intézésével összefüggésbe hozható tevékenységek tartoznak. 

Sajnos az adminisztratív személyzet kis része van nyilvántartva a NEPTUN rendszerben és 

bár a log filok alapján lekövethető lenne az általuk elvégzett tranzakciók száma, sok olyan 

adminisztrációs tevékenység van az Egyetemen, amely nem igényli a NEPTUN rendszerben 

való munkálkodást (pl. hallgatói kérelmek  személyi ügyintézés). 

4. A társadalmi szolgáltató tevékenység kimenetei: A NEPTUN rendszerben adott a 

lehetőség hogy a személyes adatok között néhány társadalmi szerepvállalásra utaló adatot a 

Döntési Egységek rögzítsenek. A különböző tudományos testületekben való tagság és munka 

a nyilvántartó rendszer része, de nincs mindig kitöltve. Viszont társadalmi szerepvállalásnak 

minősíthetők a közszereplések, interjúk, konferenciákon való részvételek is. Ezeknek az 

adatoknak a rögzítésére most nincs lehetőség a NEPTUN-ban. 

A NEPTUN rendszer vizsgálatából, a hatékonyságmérés inputjait és outputjait 

figyelembe véve, levonható az a következtetés, hogy az adatok mennyisége és minősége 

tekintetében a NEPTUN rendszer önmagában nem elegendő, az adatnyilvántartás 

kiegészítése szükséges.  

4.3.2. ÓRATARTÁS program 

Az ÓRATARTÁS program az Egyetem Intranetén elérhető alkalmazás, amely lehetővé teszi 

a tanári foglalkozások, óraellenőrzések és a hallgatói hiányzások nyilvántartását. Az arra 

jogosult felhasználónak lehetősége nyílik a 2003/2004-es, a 2004/2005-ős tanév, a 

2005/2006-os tanév, valamint a 2006/2007-es és a 2007/2008-as tanév foglalkozásait kezelni, 

az adatokból lekérdezéseket és listákat készíteni. 

Az ÓRATARTÁS programban a Döntési Egységek a beosztásuknak megfelelő mélységben 

férnek hozzá a ténylegesen megtartott foglalkozásokhoz és azok különböző szempontok 
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szerinti összesítéseihez. Az ÓRATARTÁS platform független Apache Webszerver 

segítségével PHP alapon készített Internetes alkalmazás, ami egy MSSQL adatbázishoz 

kapcsolódik.  

Az alkalmazást csak azok az oktatók használhatják, akik a NEPTUN tanulmányi rendszerben 

regisztrálva vannak. A rendszer négy jogosultsági szinten működik. Az első szint, - amely 

mindenkit megillet, aki az alkalmazásban regisztrálva van, - az Oktatói jogosultság. Az 

Oktatói jogosultsággal a Döntési Egységek láthatják, módosíthatják és törölhetik az általuk 

felvitt foglalkozásokat, „átoktatott” foglalkozásokat, hiányzásokat. Ezen felül lekérdezheti és 

listázhatja a saját adataikat. Az ÓRATARTÁS program által nyilvántartott főbb adatok köre a 

8. sz. mellékletben található. 

A második szint a tanszékvezetői jogosultság, amely azt jelenti, hogy a KDE a saját adatain 

kívül a saját tanszéke összesített adatait is lekérdezheti és listázhatja. A harmadik jogosultsági 

szint VMDE-k jogosultsági szintje, az un. dékáni- és a rektori szint. Ezen a szinten a teljes 

oktatói állomány adatai vizsgálhatók, ami a saját adatokhoz való hozzáférésen túl, még a kari 

adatok lekérdezését és listázását is biztosítja.  

4.3.2.1. Az ÓRATARTÁS program adatfolyamai 

Az ÓRATARTÁS programnak négy külső egyedét állapítottam meg. A rendszerbe befelé 

irányuló adatfolyamok a külső elemek közül a KDE-k és a KFBDE-k és a NEPTUN-ból 

történnek.  

 

16. ábra. Az ÓRATARTÁS program kontextus ábrája 
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A KDE-k az óratartásaikkal, hiányzásokkal kapcsolatok adatok rendszerbe juttatását végzik, a 

KFBDE-k gondoskodnak a távozott oktatók és az óranorma adatainak kezeléséről, a 

NEPTUN-ból pedig ütemezett adatfeltöltés történik. A rendszerből kifelé áramló adatokat a 

különböző lekérdezések és a VMDE-k felé készített kimutatások jellemzik. A 0. szintű 

adatfolyam ábrán (16.ábra) így a következőképpen ábrázolhatóak a rendszer határai és a 

külső egyedek közötti főbb adatfolyamok. 

Az 1. szintű DFM modellen (17. ábra) a rendszer főbb folyamatai kísérhetők nyomon. A 

KDE-k a rendszerben rögzítik az elvégzett óratartási tevékenységeik adatait, amelyeket a 

rendszerből ki is nyerhetnek. A KFBDE-k gondoskodnak a rendszerben a megfelelő 

jogosultságok kiosztásáról, valamint rögzítik az oktatók óranorma adatait is. Ezzel a KDE-k 

és a KFBDE-k adatrögzítési folyamatokat indítanak el. 

 

 

17. ábra. Az ÓRATARTÁS program 1. szintű DFM struktúrája 
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Gondoskodnak arról, hogy a képzéssel és a megtartott órákkal, valamint a hiányzásokkal 

kapcsolatos információk összegyűjthetők legyenek vezetők számára. A VMDE-k a 

jogosultságuknak megfelelő adatok lekérdezésére jogosultak. Ehhez szükség van a NEPTUN 

rendszerből a képzéssel, hallgatókkal, órarenddel kapcsolatos adatok átemelésére, amely 

egyoldalú adatfolyamon keresztül valósul meg a rendszer felé.  

A VMDE-k jogosultságuknak megfelelően a rendszer adataiból kimutatásokat készíthetnek és 

különböző tartalmú információkat gyűjthetnek össze. A rendszer szerverén adatátemelési 

folyamat zajlik 24 óránként, amellyel a képzési és órarendi adatok számra kialakított 

adattárakat (D2, D4) töltik fel. Ezekbe az adattárakba kerülnek az oktatók, a hallgatók, a 

kurzusok, és az órarendi adatok.  

Az oktatókhoz rendelt óranorma adatokat (D3) a rendszer adminjai regisztrálják, a megtartott 

órákat (D1), a hallgatók hiányzásait (D5) pedig az oktatók viszik be a rendszerbe. Az oktatók 

lekérdezhetik az általuk megtartott órák adatait, a hallgatók hiányzásait valamint az óranorma 

teljesítésének aktuális helyzetét. A vezetők minden adattár információiból kimutatásokat 

készíthetnek az adott periódus óratartási kötelezettségeiről. 

4.3.2.2. Az ÓRATARTÁS program logikai adatmodellje 

Az ÓRATARTÁS program logikai adatmodellje a DFM modelleknek megfelelő 

részletességgel tartalmazza a program főbb egyedeit és a közöttük lévő kapcsolatokat, 

kapcsolat leíró kifejezéseket (18. ábra). 

A VMDE-k,- mint főtípus- irányítása alatt működnek a KDE-k és a KFBDE-k, akik 

beszámolási kötelezettséggel tartoznak a vezetők felé. Egy főtípus több altípus felett 

diszponál, ugyanakkor egy beosztott felett egy főtípus határozható meg, ezért a kapcsolatukat 

egy a többhöz kapcsolat jellemzi.  

A KDE-k egy része adminisztrációs jogkörökkel rendelkezik és egy nagyobb egység (pl. 

tanszék) adatait lekérdezheti, láthatja vagy szerkesztheti. A KDE-k altípusaként az oktatók a 

következő objektumokhoz férhetnek hozzá: foglalkozások- óranorma-, hiányzások-, 

távozások adatai. 
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18. ábra. Az ÓRATARTÁS program LDM struktúrája 

 
Az oktató csak a saját óratartási adatait rögzítheti, amely bekerül a nyilvántartásba, viszont 

lekérdezheti és láthatja az óranorma és a távozások adatait. Az oktató minden kurzuson 

rögzítheti a hallgató hiányzásait, amelyek bekerülnek a nyilvántartásba. 

A VMDE-k dékáni illetve rektori jogosultsággal láthatják a megtartott foglalkozásokat, az 

óranorma adatait, összesítéseket készíthetnek.  
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4.3.2.3. Az ÓRATARTÁS program vizsgálata a hatékonyságmérés inputjait 
és outputjait figyelembe véve 

Az ÓRATARTÁS program adatfolyamainak vizsgálata alapján megállapítható, hogy a 

hatékonyságméréshez szükséges bemeneti és kimeneti adatokat mennyiben tartalmazza a 

rendszer. 

A Döntési Egységek bemeneteinek nyilvántartása (inputok): 

1. Informatikai erőforrások: Mint informatikai erőforrás az ÓRATARTÁS program 

kihasználtsága nem teljes, oktatói jogosultsággal nincsenek teljes körűen rögzítve az adatok. 

A hallgatói hiányzások megadhatók, de mivel önkéntes a megadásuk, nem él mindenki az 

elektronikus nyilvántartás lehetőségével. Adminisztrátori vagy magasabb jogosultsággal az 

adatnyilvántartás megfelel az előírásoknak.  

2. Pénzügyi erőforrások: Az ÓRATARTÁS program a pénzügyi erőforrásokat nem tartja 

nyílván. 

3. Fizikai erőforrások: Az ÓRATARTÁS program a fizikai erőforrásokat nem tartja 

nyílván. 

4. Emberi erőforrások: Az ÓRATARTÁS program az emberi erőforrások közül azokat 

tartja nyílván, akik a NEPTUN rendszerben rögzítve vannak. A nem oktató személyzet nincs 

rögzítve.  

5. Termelési erőforrások: Az ÓRATARTÁS programban rögzítésre kerülnek azok az 

adatok, amelyek kiegészítik a NEPTUN rendszer nyilvántartását, és a képzéssel függnek 

össze. Gyakorlatilag a termelési erőforrások kiegészítő adatbázisának egy részét állítják elő. 

6. A marketing erőforrások: Feltérképezésükre az ÓRATARTÁS programban nincs 

lehetőség 

A Döntési Egységek eredményeinek nyilvántartása (outputok): 

1. Képzési tevékenység kimenetei: A nappali, levelezős, doktori, tanfolyami és 

továbbképzések során az oktatók által leadott és elszámolható órákat az ÓRATARTÁS 

program tartalmazza.  

2. Kutatási tevékenység kimenetei: A különböző tudományterületeken végzett kutatási 

tevékenységek eredményeit a program nem rögzíti. 

3. Adminisztratív tevékenység kimenetei: Az adminisztratív tevékenységek körébe a 

hallgatók, oktatók ügyeinek intézésével összefüggésbe hozható tevékenységek tartoznak. 

Ezzel összefüggésbe hozható adat az ÓRATARTÁS programban nem található. 
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4. A társadalmi szolgáltató tevékenység kimenetei: Az ÓRATARTÁS program nem 

rögzíti, hogy az oktatók, kutatók, vezetők társadalmi szerepvállalása milyen mértékű.  

Az ÓRATARTÁS program vizsgálatából - a hatékonyságmérés inputjait és outputjait 

figyelembe véve - levonható az a következtetés, hogy az adatok mennyisége és minősége 

tekintetében az ÓRATARTÁS program önmagában nem elegendő, az adatnyilvántartás 

kiegészítése szükséges.  

4.3.3. A HM KGIR rendszer 

A HM KGIR humán és bér alrendszer a személyügyi és pénzügyi adatokat tartalmazó zárt 

rendszer. A rendszer alapját egy MOLAP alapon szervezett ORACLE 7. verziójú korszerű, 

multidimenzionális adatbázis kezelő rendszer szolgáltatja, amely az Applications nevű 

pénzügyi gazdasági programcsomagján keresztül biztosítja az adatok továbbítását és 

rögzítését. Az adatbázisban található adatok ugyan előfordulnak a többi program 

adatbázisában, a pénzügyi modul azonban csak itt található. A ZMNE-n a rendszer feladata a 

katonai felsőoktatásban dolgozó Emberi Erőforrások bér- és személyi juttatásaival összefüggő 

adatok nyilvántartása, archiválása és továbbítása a fenntartó Honvédelmi Minisztérium felé. A 

HM KGIR működése három szinten valósul meg: szervezeti-, területi- és központi szinten. 

[110] A rendszer a ZMNE-n belül a gazdálkodó szervezetek szintjén működik, az 

adatfolyamatok vizsgálatát ezen a szinten végeztem. Ennek megfelelően azokat a külső 

elemeket, amelyekkel a rendszer központi szinten tartja a kapcsolatot (APEH, Munkaügyi 

Központ, KSH, NYBI, OEP, MÁK és a NYUFIG) szervezeti szinten nem ábrázoltam.  

4.3.3.1. A HM KGIR Program adatfolyamai 

A HM KGIR program az egyetemen szervezeti szinten két fő külső egyeddel rendelkezik. A 

HM, mint külső egyed jelenik meg az adatkapcsolatban, ahonnan a szakfeladatok 

szabályozásával kapcsolatos információ áramlik a rendszerbe, valamint a rendszer által 

összegyűjtött információk továbbítása történik a fenntartó felé. A VMDE-k ebben a 

rendszerben már nem, mint külső egyedek jelennek meg, hanem a rendszer részeiként, ahol 

bizonyos vezetési folyamatok zajlanak. A KFBDE-k további adatfolyamatok végzéséért 

felelősek, a KDE-k pedig ebben a rendszerben nem végeznek tevékenységet. Külső elemként 

indokolt lehet a rendszer összekapcsolása a raktári nyilvántartó rendszerrel, amelyből a 

megfelelő adatokat a HM KGIR rendszerbe át kell emelni. A 0.szintű adatfolyam ábrán így a 

következőképpen ábrázolhatók a rendszer határai és a főbb adatfolyamok a külső egyedek 

között (19. ábra). 
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19. ábra. A HM KGIR rendszer kontextus ábrája 

A rendszer 1. szintű DFM ábráján látható a rendszer által végzett három fő folyamat 

(20.ábra). A gazdasági irányítás, az adatnyilvántartás és az adattovábbítás. A gazdasági 

irányítást a VMDE-k végzik, a pénzügyi és számviteli adatok nyilvántartása pedig az ezzel a 

feladattal megbízott és megfelelő jogosultságokkal rendelkező KFBDE-k feladata.   

 
20. ábra. A HM KGIR rendszer 1. szintű DFM strukturája 

Az adatok tárolása a HM-szerverein történik, így azok az adatok, amelyek továbbításra 

kerülnek HM-felé, ideiglenesen az egyes terminálokon átmeneti adattárakba kerülnek (T1, T2, 

T3), majd innen kerülnek továbbításra Intraneten a központi adatbázisba. A pénzügyi és 

számviteli adatok nyilvántartása nemcsak digitális formában történik, a kinyomtatott 

bizonylatok iktatása és kezelése manuálisan is megtörténik, így ezeknek az adatoknak a kézi 

bizonylatolását és tárolását az M1 adattárban ábrázoltam. 
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4.3.3.2. A HM KGIR rendszer logikai adatmodellje 

A HM KGIR rendszer logikai adatmodellje azokat a főbb egységeket tartalmazza, amelyek 

között az 1.szintű adatfolyam megvalósul, kiegészítve azokkal a fontos objektumokkal vagy 

fogalmakkal, amelyek logikai kapcsolat köt össze.  

A VMDE-k irányító szerepe ebben a modellben is domináns, amelyeknek a KMDI-k 

beszámolási kötelezettséggel rendelkező altípusa, akiknek egy altípusát azok az 

adminisztrációs jogkörrel bíró DE-k képezik, akik a pénzügyi-, emberi- és tárgyi 

erőforrásokkal való gazdálkodást rögzítik a rendszerbe. A logikai adatmodell vázlatos 

felépítése a 21. ábrán látható. 

 

 

21. ábra. A HM KGIR LDM struktúrája 
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Ez azt jelenti, hogy pénzügyi és számviteli könyvelést végeznek. Főkönyvi adatokat hoznak 

létre, amelyben folyamatosan követik a kötelezettségeket, a kintlévőségeket és a bevételeket. 

A fizikai erőforrásokkal készletgazdálkodást folytatnak, beszerzési mechanizmust 

működtetnek. Az emberi erőforrások számára elvégzik a bérszámfejtésből a nyilvántartásból 

adódó feladatokat. 

4.3.3.3. A HM KGIR rendszer vizsgálata a hatékonyságmérés inputjait és 
outputjait figyelembe véve 

A HM KGIR program adatfolyamainak vizsgálatának eredményeit összehasonlítva a 

hatékonyságméréshez szükséges bemeneti és kimeneti adatokkal, az alábbiak állapíthatók 

meg. 

A Döntési Egységek bemeneteinek nyilvántartása (inputok): 

1. Informatikai erőforrások: Mint informatikai erőforrás: a HM KGIR rendszer a NEPTUN 

mellett az egyetemen működő legnagyobb információs rendszer. Abból adódóan, hogy 

nemzetbiztonsági szempontból az adatok hozzáférése korlátozott, az informatikai 

erőforrásként való kihasználhatósága csak a VMDE-k és a KFBDE-k számára elérhető. 

2. Pénzügyi erőforrások: A HM KGIR rendszer a pénzügyi erőforrásokat nyilvántartja, 

irányítja és ellenőrzi. 

3. Fizikai erőforrások: A HM KGIR rendszerben a fizikai erőforrások összesített adatainak 

rögzítésére van lehetőség. A Raktári nyilvántartó program lehetőséget biztosít a fizikai 

erőforrások telephelyhez, teremhez vagy személyhez kötött nyilvántartására, de ez nincs a 

meglévő információs rendszerekbe integrálva. A katonai felsőoktatásban a fizikai erőforrások 

kezelése az anyagnem felelősök speciális adatnyilvántartásában szerepel. 

4. Emberi erőforrások: Az emberi erőforrások HM KGIR rendszerbeli rögzítése a teljes 

oktató és nem oktató személyzetet lefedi, pénzügyi szempontból. A személyes adatok 

legszélesebb körű rögzítését tartalmazza a rendszer. 

5. Termelési erőforrások: A különböző típusú képzések a rendszerben nincsenek 

összekapcsolva az azt végző személlyel. Rögzítésre kerülnek viszont a képzéssel kapcsolatos 

fő költségvetési paraméterek, ami a termelési erőforrások összesítő jellegű adataira épülnek 

6. Marketing erőforrások: Nyilvántartásukra a HM KGIR rendszerben nincs lehetőség. 
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A Döntési Egységek eredményeinek nyilvántartása (outputok): 

1. Képzési tevékenység kimenetei: A nappali, levelezős, doktori, tanfolyami és 

továbbképzések során a hallgatók által szerzett végzési eredményeket a HM KGIR rendszer 

nem tartalmazza.  

2. Kutatási tevékenység kimenetei: A különböző tudományterületeken végzett kutatási 

tevékenységek eredményei a HM KGIR  

rendszerben részben rögzítve vannak,a pályázatokon elnyert összegek megjelennek a 

felhasználható pénzügyi erőforrások között. 

3. Adminisztratív tevékenység kimenetei: Az adminisztratív tevékenységek körébe a 

hallgatók, oktatók ügyeinek intézésével összefüggésbe hozható tevékenységek tartoznak. Az 

adminisztratív tevékenységek számszerűsítéséhez szükséges adatok (személyi ügyintézésre 

fordított idő, ügyintézők száma) a rendszerből kinyerhető. 

4. A társadalmi szolgáltató tevékenység kimenetei: Társadalmi szerepvállalásnak 

minősíthetők a közszereplések, interjúk, konferenciákon való részvételek is. Ezeknek az 

adatoknak a pénzügyekkel összefüggésbe hozható rögzítésére a HM KGIR-ben lehetőség van. 

Az HM KGIR program vizsgálatából megállapítható, hogy a hatékonyságmérés 

informatikai megvalósításához a HM KGIR rendszer az adatok mennyisége és minősége 

tekintetében önmagában nem elegendő, kiegészítése szükséges.  

4.3.4. A jelenlegi rendszerek vizsgálatából levonható összegzett 
következtetések 

− A jelenlegi információs rendszerek egyike sem elegendő önmagában a hatékonyságmérés 
megvalósítására. 

− A hatékonyságmérés összes input és output adatait egyik rendszer sem fedi le, egyes 
adatok redundánsan vannak nyilvántartva, mások csak az egyik rendszerben, bizonyos 
adatok pedig egyikben sem. 

− A rendszerekben nem biztosított a tudományos munkához kapcsolódó adatok tárolása. 
− A vizsgált rendszerek nem biztosítják a szervezeti egységek kezelésében álló ingatlanok és 

ingóságok teljes körű nyilvántartását (helységek, eszközök, járművek, stb.). 
− A vizsgált rendszerekben nincs megoldva a Döntési Egységek véleményezésének 

rögzítésére. 
− A vizsgált rendszerekben nincs megoldva a hallgatók végzés utáni munkaerő-piaci 

monitorozása. 
− A jelenlegi információs rendszerek döntéstámogató szerepe az információ szétszabdaltsága 

miatt nem teljesen valósul meg. 
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4.4. A hatékonyságmérési információs rendszer követelmény 
specifikációja 

A katonai felsőoktatás hatékonyság mérésének informatikai támogatásához figyelembe kell 

venni, hogy a hatékonyság vizsgálatának célja lehet a költségek minimalizálása, vagy az 

eredmények maximalizálása, a különböző hatékonyságtípusok meghatározásán keresztül, a 

hatékonyságmérésének informatikai feltételének kidolgozásának célja lehet az allokatív- 

(AH), a gazdasági-(GH), a méret-(MH) és a technikai hatékonyság (TH) meghatározása. Ezen 

hatékonyságtípusok meghatározására az általam összehasonlított módszerek lehetnek: a 

mutatók használata (pl.TFP), a legkisebb négyzetek módszere (LNM), a sztochasztikus 

határanalízis(SZTH), valamint a Data Envelopment Analysis (DEA) (8.ábra).  

Az eljárások végrehajthatók a Döntési Egységek különböző szintjein, egyéni- szervezeti- és 

szektor (ágazati) szinteken. Amennyiben összevetjük a hatékonyság mérésének céljait, 

eljárásait és szintjeit, megállapítható, hogy a SZTH, valamint a DEA módszer minden 

hatékonyságtípus esetében alkalmazható. Ez indokolja, hogy ezen módszerek informatikai 

támogatására tegyek javaslatot.  

8. Táblázat A hatékonyság típusainak megfelelő eljárások 

cél 
Hatékonyság 

típusa 
Allokatív 

hatékonyság (AH) 

Gazdasági 
hatékonyság 

(GH) 

Technikai 
Hatékonyság 

(TH) 

Mérethatékonyság 
(MH) 

egyéni- 
szervezeti- 

sz
in

t 

szektor- 
LNM, SZTH, DEA SZTH, DEA TFP, SZTH, 

DEA SZTH, DEA 

 

A célok, eljárások és szintek meghatározása után szükséges annak az adatmodellnek a 

felállítása, ahol megvalósítható a hatékonyság mérése. Mivel a hatékonyság kérdéseinek 

vizsgálata a felöleli a katonai felsőoktatás 3. fejezetben részletezett inputjait és outputjait, 

olyan adatbázisra van szükség, amelyben digitális formában rendelkezésre állnak az ehhez 

szükséges adatok.  

Tehát szükséges a bemeneti (input) oldalról az informatikai-, pénzügyi-, fizikai-, emberi-, 

termelési-, marketing-, jogi erőforrások megléte számítógépes adat formájában. Hasonlóan, a 

kimeneti (output) oldalról biztosítani kell a képzési-, a kutatási-, az adminisztratív- valamint a 

társadalmi szolgáltató tevékenység eredményeinek adatait digitális formában. Ennek 

érdekében meg kell oldani, hogy a szükséges adatok a követelményeknek megfelelően 

rendelkezésre álljanak és a hatékonyságmérési eljárások végrehajthatók legyenek.  
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4.4.1. A hatékonyságmérési információs rendszerrel szemben támasztott 
elvárások 

Alapvető általános követelmények:  

− A rendszer tegye lehetővé a hatékonyság mérését. 

− A rendszer tegye lehetővé összehasonlító elemzések készítését. 

− A rendszer szolgáltasson döntési alternatívákat a szervezet vezetése számára a hatékonyság 

növelése érdekében. 

− A rendszer tartalmazza a hatékonyságmérés legfontosabb input és output adatait.  

− A rendszer biztosítsa a tudományos munkához kapcsolódó adatok tárolását. 

− A rendszer biztosítsa a szervezeti egységek kezelésében álló ingatlanok és ingóságok 

nyilvántartását (helységek, eszközök, járművek, stb.). 

− A rendszer tegye lehetővé a hallgatók véleményezésének rögzítését és a hallgatók végzés 

utáni munkaerő-piaci monitorozását. 

− A rendszer tegye lehetővé megadott formátumú lekérdezések készítését, a végeredmény 

kinyomtatását vagy exportálását. 

A rendszerrel szemben támasztott speciális követelmények: 

− A rendszer tartalmazzon az egyetem szervezeti felépítéséhez igazodó jogosultsági 

szinteket.  

− A rendszer legyen összhangban a NEPTUN, ÓRATARTÁS, HM KGIR programokkal.  

− A rendszer a katonai felsőoktatás egészét átfogó információs rendszer legyen 

− A rendszer alkalmazása ne igényeljen speciális működtetési környezetet lehetőleg 

Intranetről elérhető legyen. 

− A rendszer gondoskodjon az információ megfelelő védelméről. 

4.4.2. Lehetséges megoldási alternatívák 

1. A jelenlegi információs rendszerek átalakítása 

A meglévő programok önálló egységet képeznek, fejlesztésük is külön-külön történhetne meg 

abból a célból, hogy alkalmasak legyenek a hatékonyságmérésre. A NEPTUN rendszer az 

SDA Stúdió által készített és forgalmazott termék, amelynek programozása a forgalmazó 

feladata, meghatározott szerződési feltételekkel és nem kevés pénzért. Annak esélye, hogy az 

SDA Stúdió vállalná a korábbiakban meghatározott követelményeknek megfelelően a 

NEPTUN rendszer átalakítását és bővítését, és a ZMNE ezt meg is tudná finanszírozni, 

nagyon csekély. 
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Az ÓRATARTÁS program az óratartási kötelezettségek nyilvántartására írt alkalmazás. A 

program stabilan és megbízhatóan működik a jelenlegi körülmények között, a 

szolgáltatásainak bővítését a hatékonyságmérés irányába nem tervezik. 

A HM KGIR rendszer a NEPTUN és az ÓRATARTÁS rendszerektől is elszigeteltebben 

működik, egy nagyobb rendszer részeként, amelynek a használata az egyetem kötelessége, a 

programozása pedig nem feladata. 

2. Önálló hatékonyságmérési program írása 

A hatékonyság mérésére önálló program írására nincs szükség, mert számos program létezik, 

amely alkalmas a feladat elvégzésére. Ezek egy része ingyenes, elérhető, kezelése viszont 

speciális ismereteket igényel. Ezért a katonai felsőoktatás mérésének nem a program a 

legfontosabb kérdése, hanem annak használata és a jelenlegi adatbázisokon való működtetése.  

Annak érzékeltetésére, hogy számos önálló hatékonyságmérésre alkalmas program elérhető, 

néhányat felsorolok: 

• SHAZAM programcsomag 

A SHAZAM gazdasági programcsomagot többnyire a közgazdászok, statisztikusok, 

szociológusok, politológusok használják. Statisztikai eljárások számítására alkalmas. Közel 

90 országban használják világszerte. Alkalmas többek között az adatok transzformációira, 

hiányzó megfigyelések kezelésére, ár-indexek számítására, Legkisebb Négyzetek 

Módszerének alkalmazására, lineáris programozásra, nem lineáris függvények 

minimalizálására-maximalizására. Nem ingyenes19.  

• LIMDEP programcsomag 

A LIMDEP gazdasági programcsomagot többnyire kutatók használják az egyetemi-, 

kormányzati-, és a gazdasági élet szereplői közül. Alkalmazzák bankok, orvosi-, gazdasági 

kutató intézetek. Több mint száz beépített moduljával lehetővé teszi statisztikák elemzését, a 

Sztochasztikus Határanalízist. Nem ingyenes20.  

• DEAP program 

A DEAP program a Data Envelopment Analysis eljárás végrehajtására alkotta Tim Coelli, 

azzal a céllal, hogy különböző típusú hatékonyságok mérését tegye lehetővé. A program 

lehetővé teszi az összes korábbiakban említett hatékonyságtípus bemenet és kimenet orientált 

elvégzését, valamint a TFP számítását is. Ingyenes21.  

                                                 
19 www.shazam.econ.ubc.ca 
20 www.limdep.com 
21 www.uq.edu/economics/cepa 
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• FRONTIER program 

Többek között a Sztochasztikus Határanalízist végző program, amelyet szintén kutatók és 

menedzserek használnak cégük hatékonyságának, teljesítményének vizsgálatára vagy akár a 

gazdasági növekedés kimutatására nemzetek között. Ingyenes22.  

• TFPIP program 

Törnqvist és Fisher-index számítására alkalmas program, amely a TFP-t vagyis az 

össztényezős termelékenységi mutatót adja meg, illetve az erre alapuló egyéb adatokat. 

Ingyenes23.  

3. Hatékonyságmérési szoftverek integrált alkalmazása 

A hatékonyságméréshez szükség van a pénzügyi-, fizikai-, emberi-, termelési-, marketing-, 

erőforrások, a képzési-, a kutatási-, az adminisztratív- valamint a társadalmi szolgáltató 

tevékenység eredményeinek lehetőleg minél szélesebb körű adataira, digitális formában. Ez 

az adathalmaz gyakorlatilag lefedi a katonai felsőoktatás teljes működését. Jelenleg három 

adatbázisban, illetve elszigetelten működő szoftverekben megtalálható majdnem minden 

szükséges adat, ami a katonai felsőoktatás működését jellemzi. Az adatbázisokban a 

hatékonyságméréshez szükséges adatok 60%-a megtalálható, a maradék 40%-ot pedig a 

felhasználóktól be lehet kérni. Ezért célszerű lenne integrálni egy egyetemi adatbázisba a 

legfontosabb adatokat, amelyen egy Zrínyi Egyetemi Információs Rendszer (ZEIR) működne. 

A ZEIR alkalmas lenne hatékonyságmérési szoftverek beépített alkalmazására és a 

hatékonyságmérés egy szolgáltatása lenne ennek a rendszernek, így ezt az alternatívát 

választom. 

4.5. A ZEIR logikai rendszerspecifikációja 

A hatékonyságmérési probléma összetettsége véleményem szerint információs rendszer 

felállítását igényli. A hatékonysággal, teljesítménnyel kapcsolatos döntések vezetői feladatok, 

így ennek informatikai támogatásának megvalósításához Zrínyi Egyetemi Információs 

Rendszer (ZEIR) létrehozására van szükség. A ZEIR-nek biztosítania kell a különböző 

adatbázisokból származó adatok és folyamatok információinak integrációját, elemzését és a 

vezetői döntések támogatását. Interfészeken keresztül kapcsolódik a szervezet egyéb 

rendszereihez, és átemeli az adatokat a saját adatbázisába. Elvégzi a szükséges műveleteket, 

és Az ZEIR célja, hogy az irányítás során egységes és átfogó információk álljanak 

rendelkezésre, melyek támogatják az egyetem menedzsmentjét. Az ZEIR létrehozásának oka, 
                                                 
22 www.uq.edu/economics/cepa 
23 www.uq.edu/economics/cepa 
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hogy a ZMNE szervezete számos, a működést hatékonyan támogató rendszert használ, de a 

megfelelő információk megszerzése mégis nehézkes és körülményes feladat, amely sok időt 

és utánajárást igényel. 

Ez is indokolja, hogy az ZEIR a meglévő adatbázisokon alapulva olyan egyetemi adatbázison 

működő alkalmazás legyen, amely jogosultsági szinteknek megfelelően képes kiszolgálni a 

KDE-k, a VMDE-k és a KFBDE-k információs igényeit. Annak érdekében, hogy a különböző 

információigényű felhasználók kezelése megtörténjen, egy egyetemi kommunikációs felület 

(portálrendszer) kialakítására volna szükség, amelyen keresztül a rendszer megfelelő 

mélységű rétegeit lehetne igénybe venni. Az auditálásnak a kommunikációs felületre történő 

beléptetéskor kell megtörténnie.  

A piackutatási és a pályakövetési adatok integrációját meg kell oldani a rendszerbe, de mivel 

ezek a felhasználók még vagy már nem tartoznak az egyetem Döntési Egységeihez, a 

rendszerbe való belépés előtt vagy után kell ezeket az információkat megszerezni tőlük. A 

rendszer általános áttekintésén (22.ábra) megfigyelhetők, azok a szintek, amelyeken a 

tervezett alkalmazás integrálja az adatokat. Alkalmazói szinten biztosítja a rendszer nyújtotta 

szolgáltatások igénybevételét. Az integrációs szinten egy egyetemi központi adatbázison 

működő információs rendszer teszi lehetővé különböző lekérdezések, vizsgálatok végzését, 

döntéstámogató funkciók elvégzését, hatékonysággal, teljesítménnyel kapcsolatos kérdések 

megválaszolását. Adatbázis szinten biztosítani kell az egyes adatbázisok adatvédelmét, 

adatbiztonságát, ami a többszörös autentifikációval megoldható. Az egyes adatbázisok és az 

elöljárói környezet közötti adatkapcsolat a negyedik szinten található, ami biztonságos 

adatátvitelt tesz lehetővé.  
 

 

22. ábra. Az ZEIR rendszer elméleti modellje 
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4.5.1.A ZEIR adatfolyam modellje 

A tervezett rendszer 0.szintű adatfolyam modellje (23.ábra) a fizikai adatfolyamokat 

tartalmazza. A rendszeren kívül található hét külső egyed és a rendszer között 12 fő 

adatfolyamot határoztam meg. A Vezetési és Működésbiztosítási Döntési Egységek és a 

rendszer közötti adatfolyam legfőbb jellemzője, hogy célja a katonai felsőoktatás 

meghatározott szempontok szerinti értékelése. Ide tartozik a hatékonysággal, teljesítménnyel 

összefüggő vizsgálatok kiértékelése, a KFBDE-k által elvégzett jelentések összesítése. 

A HM KGIR rendszer adatbázisához való csatlakozást a fenntartó nem engedi, így csak úgy 

oldható meg a szükséges adatok rendszerbe juttatása, ha a KFBDE-k és a VMDE-k megteszik 

azt. A katonai felsőoktatás működésének leírásához szükséges adatok nagy részét a három 

jelenleg működő rendszer tartalmazza, a hiányzókat pedig be kell vinni a rendszerbe. A KDE-

ktől például többek között a tudományos tevékenységeiket leíró adatok hiányoznak a 

rendszerből.  

A KDE-k és a rendszer között kétoldalú adatáramlás állapítható meg, az adatok bevitele és 

lekérdezése egyaránt lehetséges. Az adatbázisok és a rendszer közötti kapcsolat egyoldalú, az 

adatok rendszerbe történő beolvasása és átemelése lehetséges, de a rendszer nem ír ezekbe az 

adatbázisokba. Ez egyrészt nem lenne célszerű, másrészt viszont nem is lehetséges.  

 

23. ábra. Az ZEIR 0. szintű DFM ábrája 
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Ha teljes képet szeretnénk kapni a katonai felsőoktatás teljesítményéről, nem szabad 

megfeledkezni azokról a külső egységekről, amelyek potenciális „vevői” lehetnek a katonai 

felsőoktatásnak, illetve azokról, akik a képzés végeztével elhagyják a felsőoktatási 

intézményt. Értékes információk szerezhetők meg a lehetséges jelentkezők igényeiről és 

marketing tevékenységet lehet végezni a ZMNE-n folyó képzések minél szélesebb körben 

való ismertté tétele érdekében, ami kétoldalú adatfolyamot jelent az érdeklődők és a rendszer 

között.  

A végzett hallgatók pályakövetési vizsgálata olyan adatokkal szolgálhat, amelyek 

felhasználhatók a képzés szerkezetének piacorientálttá tételéhez. A végzett hallgatókhoz 

áramló információk megkönnyíti az öregdiák szövetség (alumni association) működését és 

szinten tartja a végzettek anyaintézményhez való kötődését, hiszen az élethosszig tartó tanulás 

következtében ők egy következő képzési forma lehetséges jelentkezői lehetnek.  

A tervezett rendszer 1.szintű DFD ábráján nyomon követhetők azok a folyamatok, amelyek a 

bemenő adatokat kimenő adatokká alakítják, illetve a rendszer adattárolói és a tevékenységek 

közötti adatkapcsolatok (24.ábra). 

 

24. ábra. Az ZEIR 1.szintű DFM ábrája 
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A VMDE-k Stratégiai tervezési és Intézményfejlesztési Döntési Egységei (STDE)a tervezett 

rendszerben nagyon fontos feladatot látnának el. A hatékonyságmérés (D5) eredményeinek 

értékelése és megfelelő formájú és tartalmú közvetítése a VMDE-k felé, az STDE-k feladata 

lehet. Az ő koordinációjukkal valósulhatna meg továbbá az egyetem érdekében végzett 

marketing tevékenység, amelynek eredményét a marketing erőforrások nyilvántartására 

létrehozott adatbázisban lehetne tárolni (D1). Az STDE-k rendelkezésére állnak továbbá 

olyan információk, amelyek a katonai felsőoktatás társadalmi szolgáltató tevékenységéből 

adódnak. Ezek adatbázisban való tárolása fontos a hatékonyságmérés szempontjából (D2). 

A KFBDE-k Gazdasági és személyügyekkel foglalkozó Döntési Egységei rendelkeznek az 

emberi-, pénzügyi- és tárgyi- erőforrásokkal kapcsolatos információkkal. Ezek továbbításra 

kerülnek a HM KGIR rendszeren keresztül a HM adatbázisába. Ezek közül azokat, amelyek 

nem sértenek személyiségi jogokat, továbbá nem esnek nemzetbiztonsági védelem alá a 

rendszerbe be kell vinni és az adatbázisában is tárolni kell (T1, T2, D4). Az összesítő jellegű 

adatokra a hatékonyságmérés többnyire minden eljárásánál szükség van.  

A KDE-k adatrögzítési feladatai azzal, hogy a NEPTUN-ban és az ÓRATARTÁS-ban 

rögzítik a képzésekkel összefüggő adatokat, nem érnek véget. Komoly hiányossága a jelenlegi 

rendszereknek, hogy a kutatási- és publikációs tevékenységek adatait nem rögzíti. A katonai 

felsőoktatás kutatási tevékenysége hatékonyságának mérése elképzelhetetlen ezek nélkül az 

adatok nélkül, így ezeket a termelési erőforrások adattárolóban rögzíteni kell (D3). A 

termelési erőforrások adatait tehát a NEPTUN-ból és az ÓRATARTÁS-ból „importálva”, a 

hallgatóktól és az oktatóktól pedig „bekérve” lehet teljessé tenni. 

A katonai felsőoktatás tárgyi erőforrásainak (D4) nyilvántartása összesített formában és 

részletezve (anyagnem-felelősökhöz kötve) is feltölthető a raktári nyilvántartó programon 

keresztül. 

A tervezett rendszer 2.szintű DFM ábráján az első szint 7. folyamatának részletezése 

látható, amelyen belül 4 további fő folyamat kerül elvégzésre (25.ábra). A technikai 

hatékonyság (7.1) meghatározásából kiindulva két hatékonyságtípus határozható meg, az 

allokatív- (7.2) és a mérethatékonyság (7.3).  
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A technikai hatékonyság meghatározásában gyakorlatilag az összes tárolt erőforrás adatainak 

különböző kombinációira szükség lehet, attól függően, hogy a képzéssel, kutatási 

tevékenységgel, társadalmi szolgáltató tevékenységgel összefüggő hatékonyságra van 

szükség. A gazdasági hatékonyság (7.4) megállapítása az allokatív- és a technikai 

hatékonyság megállapítására után kerülhet sor, és ezek kombinációja adja meg a gazdasági 

hatékonyság mértékét. A folyamatok végrehajtásának eredményét a hatékonyságmérés 

eredményeit tároló adattár megfelelő rekeszeiben tárolja a rendszer (D5) a további 

felhasználás céljából. Az 1.szintű adatmodell elemei közül a 7. folyamat külső elemei a D1, 

D2, D3, D4, M1, T1, T2 adattárak. 

 

25. ábra. A hatékonyságmérés 2. szintű DFM modellje 

Az ZEIR 2. szintű DFM modell négy folyamata közül kettőt fejtek ki részletesebben, a 

technikai hatékonyság meghatározását és a döntéstámogatást, amelyek az adatfolyam 

modellek 3.szintjére vezetnek.  

A technikai hatékonyságot (7.1. folyamat), az általam vizsgált és a 2.2. fejezetben taglalt 

eljárások mindegyike meg tudja határozni, ezért ennek a tevékenységnek a részletezése fontos 

a hatékonyságmérés informatikai támogatása szempontjából. A rendszerbe ezek közül – a 
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gazdaságossági szempontokat figyelembe véve - azokat célszerű beépíteni, amelyek 

ingyenesen hozzáférhetők. A technikai hatékonyság meghatározását három további 

tevékenységre bontja a három különböző hatékonyságmérési eljárással dolgozó program, 

amely a 3. szintű DFM modellen került ábrázolásra (26.ábra). 

A DEAP program (7.1.2) a DEA analízis elvégzését teszi lehetővé. A FRONTIER program 

(7.1.3) pedig a Sztochasztikus Határanalízis elvégzésére alkalmas. Mindkét program az összes 

tárolt erőforrás által képzett bemenetek és kimenetek alapján különböző célú és szintű 

hatékonyságvizsgálatok elvégzését teszi lehetővé. A mutatók használatára épülő TFPIP 

program (7.1.1) a pénzügyi erőforrásokra alapozva adja meg a hatékonyságmérési értékeket. 

Mindhárom folyamat digitális formában szolgáltatja a D5 adattárba a hatékonysági értékeket. 

Avatatlan szemlélő ezeken azonban nem biztos, hogy eligazodik rajtuk és bennük rejlő 

információt értelmezni is tudja. A hatékonysági értékeket tehát a továbbiakban értelmezni kell 

és a döntéstámogatási folyamat keretein belül alkalmassá kell tenni arra, hogy a VMDE-k 

számára hasznos információkat szolgáltassanak a hatékonyság növelése érdekében. 

 

26. ábra. A technikai hatékonyság meghatározásának 3. szintű DFM struktúrája 

 
Az adatfolyam modell 2. szintjén található döntéstámogatási folyamat (7.5) három további 

folyamatra bontható. A hatékonyságmérési értékek felhasználása a vezetői döntések 

támogatására háromféleképpen is megvalósulhat: a hasonló hatékonyságú egységek 

meghatározásával (7.5.1), az input-output célok meghatározásával (7.5.2.), és a megtérülési 

periódus meghatározásával (7.5.3.) (27.ábra). 

A DEA analízis eredményei - a konkrét hatékonyságértékek mellett-, megadják azokat a 

Döntési Egységeket, amelyekkel az adott egység közel azonos hatékonysági eredményeket ért 

el, így a hasonló hatékonyságú egységek összehasonlíthatók. A vizsgálatok eredményeként a 
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program javaslatot tesz az inputok és az outputok értékeinek olyan megválasztására is, 

amellyel a DE hatékonysága növelhető. Az elméleti célként megjelölt hatékonysági értékek 

reális értékelése a VMDE-k feladata, a program alternatívákat kínál a döntéshez. A különböző 

alternatívák ki is próbálhatók a DEAP programban. A VMDE-k számára hasznos információt 

jelenthet továbbá az is, hogy a DE-k növekvő vagy csökkenő megtérülési periódusban 

vannak.  

 

27. ábra. A döntéstámogatási folyamat 3.szintű DFM részletezése 

4.5.2.A ZEIR logikai adatfolyam modellje 
A tervezett rendszer fizikai adatfolyam modellje alapján felállítható a logikai adatmodell első 

normálformája. A LDM modellen leolvashatók a főbb egyedek, objektumok és a közöttük 

lévő kapcsolatok és kapcsolat össszekötő kijelentések. (28.ábra) 

A VMDE-k irányító szerepe továbbra is meghatározó a rendszerben, azonban egy új altípus 

kiemelt jelentőségű tevékenységeket végez. A Stratégiai Döntési Egységek (SDE) feladata a 

stratégiai tervezés, a megvalósítás és a visszacsatolás integrált egységét végző VMDE-k 

támogatása. A jelenlegi helyzet SDE-k által végzett elemzése, értékelése elengedhetetlen 

ahhoz, hogy feltárja annak a kezdeti állapotnak a tulajdonságait, amelyről valamilyen 

tervezett végállapotba szeretnénk eljutni. Az SDE-k összesítik és értékelik a rendszer által 

szolgáltatott információkat. 

A VMDE-k további altípusai – a jelenlegi információs rendszerekhez hasonlóan -, a KFBDE-

k és a KDE-k, amelyek beszámolási kötelezettséggel végzik a tevékenységüket. A KDE-k 

altípusai az oktatók és a hallgatók a termelési erőforrások adatait rögzítik a rendszerbe, 

amelyek bekerülnek a nyilvántartásba. 
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A KFBDE-k altípusai a Gazdasági Döntési Egységek (GDE), akik gazdálkodási 

tevékenységet végeznek a pénzügyi erőforrásokkal, amelynek adatait nyilvántartásba veszik. 

Rögzítik az emberi erőforrások adatait, amely a személyügyi nyilvántartásba kerül. A raktári 

nyilvántartó programból lekérdezhetik a tárgyi erőforrások adatait, amelyek szintén 

könyvelésre kerülnek. 

 

28. ábra. Az ZEIR első normálformájú LDM struktúrája 

A hat fő erőforrás adatai alapján elvégezhető a katonai felsőoktatás teljesítményének 

értékelése, és a hatékonyságvizsgálat eredményébe beépülnek az erőforrások adatai. Az 

eredmények szerepelnek az elkészítendő értékelésben, amely hivatkozik a hatékonyság-

vizsgálat eredményeire. 

4.5.3. A ZEIR logikai adatszerkezetének felépítése és feltöltése 

Az ZEIR működésének alapja egy jól megtervezett, aktuális adatbázis. A rendszer 

felépítésénél törekedni kell arra, hogy a Döntési Egységeknek ne kelljen többszörös 

adatbevitelt végezniük. Az egységes adatnyilvántartás érdekében a meglévő rendszerek 

adatbázisát kell kiegészíteni mindazokkal az adatokkal, amelyek a fenti rendszerekben nem 

találhatók meg. Az adatbázis megtervezése során olyan típusú adatbázis létrehozására van 

szükség, amely lehetővé teszi a már meglévő rendszerekkel a kompatibilitást, illetve megfelel 

a nyilvántartott adatokon történő műveletvégzések végrehajtására. Az adatbázisnak 
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tartalmaznia kell a pénzügyi-, termelési-, tárgyi- , emberi, marketing erőforrásokat és a 

társadalmi szolgáltató tevékenység adatait és a megfelelő kapcsolatokat (29.ábra). 

 

29. ábra. Az ZEIR adatbázis általános felépítése 
 
Az adattáblák feltöltése kétféleképpen valósulhat meg: 

A/ Ütemezett adatkonverzió alkalmazása: 

Meghatározott időnként egy *.cmd (pl. idözit.cmd) parancs hatására lefut egy állomány, 

amelynek feladata (job) az, hogy lekérdezze a szerver meghatározott tábláinak és mezőinek a 

tartalmát, amelyekből szöveges állományok készülnek a terminálszerverre [115.]. Egy újabb 

job időzített futtatásával a *.txt fájlokból * nevű MSSQL tábla készíthető, vagy upgradelhető. 

Az idozit.cmd tartalma lehet pl.: at 03:00 /every:M,T,W,Th,F,S,Su "indit.bat" 

Az indít.bat tartalma lehet pl.: sqlplus -S felhasználónév/jelszó@NEPTUN @hallgatok.sql 

A jelenlegi adatbázisok adatállományát naponta egyszer ütemezetten lekérdezve az adatok 

átemelése a tervezett rendszer adatbázisának feltöltése megvalósítható. Minden szükséges 

adatot ilyen módon kaphatunk meg a NEPTUN és az ÓRATARTÁS rendszer adatbázisából 

és frissítjük a saját adatbázisunkat. 

B/ A Döntési Egységek adatbevitele 

Azokat az adatokat, amelyek egyik adatbázisban sem találhatók meg, a Döntési Egységeknek 

kell a rendszerbe bevinnie. Az ZEIR Kommunikációs felületéről a megfelelő alkalmazást 

elindítva a tervezett adatbázis adatai feltölthetők.  

 



 

 

115

4.5.4. A ZEIR jogosultságai 

Az ZEIR rendszerben a jelenleg alkalmazott programokból megismert módon kezelhető a 

jogosultságok kérdése, vagyis minden DE a saját és alárendeltjeinek az adataihoz férne csak 

hozzá. Természetesen saját adatait változtatni tudja, sőt neki kell megadnia bizonyos adatokat 

(pl. a tudományos tevékenységére vonatkozó információkat) ebben a rendszerben és minden 

mást az eddig használt programokban, ahogy azt eddig is tette.  

A VMDE-k az alárendelt DE-k adataira lekérdezéseket futtathatnak (pl.: összesítések, 

hatékonyságvizsgálat), de nem befolyásolhatják azokat, tehát mások adataira vonatkozóan 

sem beviteli, sem módosítási lehetőségük nincsen. Azt, hogy ki milyen jogkörrel rendelkezik 

az ÓRATARTÁS adatbázisában rögzített megbízatás mező tartalmazza, mely a 

munkakörökhöz, beosztásokhoz igazodik. 

4.6. A ZEIR programtechnikai jellemzői 

Figyelembe véve azt, hogy a NEPTUN rendszer Windows IIS szerveren és Oracle 

adatbázison futó alkalmazás, az óratartás pedig Apache webszervert használó PHP 

alkalmazás, az EIR programozási technikáját az kell, hogy jellemezze, hogy együtt tudjon 

működni a meglévő adatbázisokkal. A programozási technikának ezen túlmenően, ki kell 

elégítenie a korábban meghatározott követelményeket is. Mindezeknek a feltételeknek 

véleményem szerint egy PHP4 programozási nyelven írt MySQL adatbázison felépülő 

portálrendszer tesz eleget. [117] 

A PHP programozási nyelv alkalmazhatósága kimeríthetetlen, elterjedten használják a 

személyes honlapok elkészítésétől a portálig. Előnye, hogy nincs a PHP működtetéséhez 

egyedileg kiválasztott kiszolgáló vagy operációs rendszer. A PHP teljesen platformfüggetlen, 

ami azt jelenti, hogy fut Windows operációs rendszeren, a legtöbb UNIX rendszeren beleértve 

a Linuxot, sőt még Macintosh gépeken is. A támogatott kiszolgálók köre igen széles. A PHP-t 

alapvetően úgy tervezték, hogy alkalmas legyen számos operációs rendszeren való 

használatra, együttműködve különböző kiszolgálókkal és adatbázis-kezelőkkel. A PHP 4 nyílt 

forráskódú. Nyílt abban az értelemben is, hogy nem szükséges egy meghatározott kiszolgálót, 

operációs rendszert vagy adatbázist használnunk a fejlesztéshez .[116] 

Fejleszthetünk UNIX rendszerre és áttérhetünk NT alapokra minden probléma nélkül. A PHP 

alkalmazásokat kipróbálhatjuk Personal Web Serverrel és később telepíthetjük azokat egy 

UNIX rendszerre, ahol a PHP-t Apache modulként használjuk. 
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A PHP lehetőséget ad a HTML elemek és a programkódok elkülönítésére is, így az 

alkalmazások fejlesztésekor lehetőség van elválasztani a kódolási, tervezési, és összeállítási 

szakaszt. Ez jelentősen megkönnyíti a tervezett ZEIR elkészítését, azzal, hogy elmozdítja az 

akadályokat a hatékony és rugalmas alkalmazások kialakításának útjából. 

Az Apache- támogatás megerősíti a PHP pozícióját az esetlegesen felmerülő további 

programozási nyelvekkel (ASP) szemben. Az Apache jelenleg a legnépszerűbb kiszolgáló a 

világon és a PHP 4-es már modulként illeszthető hozzá. A MySQL adatbázis igen hatékony, 

ráadásul ingyenes SQL adatbázisrendszer, amelyhez a PHP átfogó támogatást nyújt. Az 

Apache-MySQL-PHP együttes egyszerűen verhetetlen. Ez természetesen nem jelenti azt, 

hogy a PHP nem használható más környezetben, más eszközökkel.  

A PHP számos adatbázis-alkalmazással és webkiszolgálóval képes együttműködni. A PHP-t 

alapvetően úgy tervezték, hogy könnyen összhangba hozható legyen a különböző 

adatbázisokkal. Ez az egyik oka a PHP népszerűségének a webalkalmazások készítése terén. 

Számos adatbázis Adabas D, InterBase, Solid, dBASE, mSQL, Sybase, Empress, Microsoft 

SQL, MySQL, Velocis, FilePro, Oracle, UNIX dbm, Informix és PostgreSQL közvetlenül 

csatlakoztatható a PHP-hez. A legnépszerűbbek: Apache (szintén nyílt forráskódú és 

platformfüggetlen), Microsoft Internet Information Server, WebSite Pro, iPlanet Web Server, 

OmniHTTPD és Microsoft Personal Web Server. A közvetlenül nem támogatott adatbázisok 

mellett a PHP-ben kapcsolatot létesíthetünk az ODBC szabványt használó programokkal is. 

4.6.1.A ZEIR által végrehajtandó tevékenységek 

Adatok bevitele 
Az adatbeviteli felületen azoknak az adatoknak a bevitelét kell megoldani, amelyek eddig 

egyetlen információs rendszerben sem szerepelnek, vagy a meglévő adatbázisokból az 

átemelésük nem megoldható. Az alábbiak szerint foglalhatók össze a rendszer 

kommunikációs felületén bekérendő adatok köre: 

1. Pénzügyi erőforrások 

− DE kiadásainak adatai 
− DE bevételeinek adatai 

2. Fizikai Erőforrások 

− DE által használt fizikai erőforrások adatai 

3. Emberi erőforrások 

− DE tevékenységi köre 
− DE oktatásban betöltött szerepe 
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− DE tudományos kutatási adatai 
− DE publikációs tevékenységének adatai 
− DE tutori tevékenysége 
− DE doktori képzésben való részvétele 

4. Termelési erőforrások 

− DE kutatás-fejlesztési tevékenységének adatai 
− DE hazai és nemzetközi elismertsége 

5. Marketing erőforrások 

− Piackutatás eredményei 
− Pályakövetés eredményei 
− Kérdőívek kiértékelése 

6. Társadalmi szolgáltató tevékenység kimenetei 

− DE közéleti tevékenységének adatai 
− DE nyilvános szereplésének adatai 
− DE által szervezett konferenciák, rendezvények adatai 
− DE tudományszervezési tevékenysége 

Komplex statisztikai lekérdezések 
− a DE-k listája és ezek alapvető adatai 
− a DE-k csoporthoz tartozása 
− a Termelési erőforrások listája és ezek alapvető adatai 
− a DE-khez tartozó fizikai erőforrások listája és ezek alapvető adatai 
− a DE-k pénzügyi erőforrásai és ezek alapvető adatai 
− a DE-k marketing erőforrásai és ezek alapvető adatai 
− a DE-k társadalmi szolgáltató tevékenységei és ezek alapvető adatai 
− a DE-k hatékonyságvizsgálat eredményei 

Keresések 
− DE neve szerinti keresés 

Nyomtatás 
A lekérdezések eredményét a megjelenítésen kívül ki lehet nyomtatni, illetve le lehet menteni 

fájlformátumban a későbbi adatfeldolgozás céljából. 
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4.6.2. A ZEIR kommunikációs felülete 

A felhasználói felület kialakítása során elsődlegesen azt kell megvizsgálni, hogy kik lesznek a 

tervezett információs rendszer felhasználói. Az ZEIR alkalmazói köre lehet: 

• Vezetési és Működésbiztosítási Döntési Egységek 
• Képzési Döntési Egységek 
• Képzés Feltételeit Biztosító Döntési Egységek 
• Érdeklődők 
• Végzettek 

A kommunikációs felületet használók közös jellemzője, hogy számítástechnikai ismereteik 

eltérő mélységűek, illetve jellegűek lehetnek. Egyesek nagyobb gyakorlattal, tapasztalattal 

rendelkeznek. Vannak viszont olyanok, akiknél az informatika alacsonyabb szintű ismeretére 

kell számítani. Ezeket figyelembe véve az ZEIR kommunikációs felületének az Interneten 

keresztüli direktmanipulációs grafikus felületnek kell lennie. 

Ennek a felhasználó szempontjából az alábbi előnyei vannak: 

• kezelése egyszerű; 
• alacsony megindulási küszöb a betanulásnál; 
• eléterjedt, a felhasználók más rendszerek használatakor már megismerhették. 

Az alkalmazók sokrétűségét tekintve az ZEIR-nek biztosítania kell továbbá a felhasználók 

eltérő igényeit és a jogosultságukból adódó eltérő lehetőségeiket is. Ez egy integrált felületen, 

portálon keresztül valósulhat meg, ami a jelenlegi rendszerekhez is jogosultság szerinti 

hozzáférést biztosít. A portál-technológia gyakorlatilag egy keretrendszer, amelynek célja, 

hogy a honlap tartalmát érintő frissítések a napi adminisztrációs munkák szintjén – szakirányú 

képzettség nélkül elvégezhetők legyenek.  

A portál-technológiával specializált információs rendszer mindazon adatok kezelésére ideális 

lehetőséget biztosít, melyek a katonai felsőoktatás szempontjából kiemelten fontosak 

lehetnek. Az információk többnyelvű verzióban is felépíthetők. A portálrendszerbe tehát 

beépülhetnek a jelenleg elérhető alkalmazások, a NEPTUN, az ÓRATARTÁS, a HMKGIR, 

és ezt kiegészítenék olyan alkalmazások, amelyek az eltérő igényeket ki tudják elégíteni.  

A portálrendszer kialakítása alkalmas arra, hogy a hallgató az ügyeinek elintézését interneten 

kezdeményezhesse, vagy akár a képzésének díját bankkártya segítségével biztonságosan ki is 

egyenlíthesse. A portálrendszerbe integrált hatékonyságmérési alkalmazások mellett szól az 

is, hogy azok a nagyobb rendszer szolgáltatásaként működhetnek. 
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4.6.3. Képernyőtervek 

Az alábbi képernyőtervek esetében figyelembe kell venni azt, hogy a ZEIR számára 

lehetséges kommunikációs felületet mutatnak be. A ZEIR jelenlegi képernyőtervei a 

hatékonyságmérés informatikai lehetőségének bemutatásának céljából készültek, nem egy 

működő alkalmazás részei és példafelületek, így ízelítőt mutatnak a rendszer lehetőségeiből. 

A/ Adatbeviteli képernyőtervek 
A sikeres bejelentkezés után a különböző jogosultsági szinteknek megfelelő menürendszer 

aktivizálódik, melyek a képernyő baloldali részén helyezkedik el, így nem zavarja az 

adatbeviteli felületet, amely a figyelem középpontjába kerülhet.  

Az Emberi Erőforrások oktatásban betöltött szerepének adatbeviteli felületén megadható, 

hogy a DE melyik intézményben, milyen minőségben (szakfelelősként, szakirány 

felelősként), mely szakokon , milyen tantárgyakért felelős. A jelenlegi információs rendszerek 

nem adnak lehetőséget arra, hogy az elöljárói környezet felé leadandó jelentésekben gyakran 

előforduló adatokat megfelelő részletességgel nyilvántartsák (30.ábra).  

 

30. ábra. DE-k oktatásban betöltött szerepének adatbeviteli felülete 

A tárgyfelelősség további jellemzőit, amelyek arra utalnak, hogy az adott tárgy főtárgy-e, 

illetve belső, vagy esetleg más felsőoktatási intézmény tárgya, szintén az adatbeviteli felületen 

kell a felhasználóktól bekérni. Az oktatásban betöltött szerepek évről évre változhatnak, ezért 

az új szerepek felvitelét legördülő listaablakok használata könnyítené meg, a módosításra, 

törlésre is lehetőséget biztosítana a rendszer.  
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Az Emberi Erőforrások publikációs tevékenységeinek nyilvántartását bekérő felületen a 

publikáció kategóriáját célszerű legördülő listából kiválaszthatóvá tenni, amelynek további 

adatai aszerint változnának meg, hogy mi a publikáció típusa. (könyv, újságcikk, stb.) A 

publikációk nyilvántartása nagyon összetett, mert egy adott publikációnak számos jellemzőjét 

kell megadni. A publikáció címén és kategóriáján kívül meg kell adni, hogy az mely 

tudományágban, milyen típusú mű. A tudományágak kiválasztására a legördülő listából 

történő választhatóság megkönnyíti a felhasználóknak a választást, ugyanakkor mentesíti is 

őket a tudományágak hosszabb nevének begépelése alól. A publikációk egyik fontos 

jellemzője, hogy lektorált-e, és melyik kiadó adta ki (ha könyvről, könyvrészletről van szó), 

így ezen jellemzők megadását is lehetővé kell tenni.  

Természetesen egy újságcikk, vagy konferencia-kiadvány más adatokkal adható meg, ezért a 

bekérő felület aszerint változna, hogy mi a publikáció típusa. Lehetőséget kell adni továbbá a 

kommunikációs felületen az esetleges szerzőtársak felvételére is. Egy publikáció adatait az 

teszi teljessé, ha megadható a megjelenés éve, a publikáció oldalszáma, ISBN és ISSN száma 

is (31.ábra).  

 
 

31. ábra. A DE publikációs tevékenységének adatbeviteli felülete 
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Az Emberi Erőforrások társadalmi szolgáltató tevékenységének kimeneteleit egyik 

jelenlegi információs rendszer sem tartja nyilván. A hatékonyságmérés szempontjából 

azonban, ha például arra lennénk kíváncsiak, mennyire hatékony a katonai felsőoktatás 

Döntési Egységeinek társadalmi szolgáltató tevékenysége, ezek az adatok nélkülözhetetlenek. 

A kommunikációs felület egy lehetséges adatbekérő felületét az alábbiak szerint képzeltem el 

(32.ábra).  

Társadalmi szolgáltató tevékenysége katonai felsőoktatásnak többek között a tudományos 

rendezvények szervezése. Ide tartozhatnak a konferenciák, szimpózimok, de az esetleges 

munkaülések is. Meg kell oldani, hogy több ilyen jellegű tevékenysége szervezését is be 

lehessen vinni a rendszerbe. Fontos, hogy a tudományos rendezvényen betöltött jelentősebb 

szerepeit is nyílván tudja tartani a felhasználó. Ez azt jelenti, hogy a szekcióelnökségi, a 

rendezvény társelnökségi, elnökségi szerepeket is jelezni lehessen. 

Meg kell oldani továbbá mindezen adatok megjelenítését, nyomtatását, törlését, módosítását. 

Ha egyéni szinten megoldódna ezen adatok rendszerbe való felvitele, a Döntési Egységek 

magasabb szintjein megoldható lenne azok lekérdezése, összesítése és a fenntartó felé való 

továbbítása a megadott formátumokban. (OM jelentés, stb.) 

 

32. ábra. Társadalmi szolgáltató tevékenység kimeneteinek beviteli felülete 
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B/ Lekérdezések 
 
Az ZEIR rendszer lekérdezéseinek biztosítani kell a rendszerben nyilvántartott erőforrások és 

azok összekapcsolt adatainak lekérdezését a jogosultsági szinteknek megfelelően. A ZEIR 

lehetőséget biztosítana Döntési Egység jogosultságának megfelelően használható informatikai 

erőforrások elérésére, továbbá a pénzügyi-, fizikai-, emberi-, termelési- és marketing 

erőforrások adatainak lekérdezésére.  

A lekérdezési lehetőségeket a KFBDE, VMDE, KDE szintjén szakcsoporti, tanszéki, intézeti 

Döntési Egységekbe csoportosítva is el lehetne végezni. Az STDE-k számára a 

lekérdezéseken túlmenően a hatékonyságmérési lehetőséget is biztosítana a rendszer. A 

hatékonyságmérési szoftverek alkalmazása végrehajtható lehetne a Döntési Egységek 

csoportjai erőforrásainak összes típusára vonatkozóan. A lekérdezések eredményét meg 

lehetne jeleníteni a képernyőn, nyomtatható verzióban, illetve exportálható XML 

dokumentumként vagy CSV fájlként. (33.ábra) 
 

33. ábra. A lekérdezések eredményének tervezett megjelenítési felülete 
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Következtetések 

Feltárva az információs rendszereken alapuló alkalmazások elemzésére és tervezésére 

vonatkozó szakirodalmat, arra következtetésre jutottam, hogy a katonai felsőoktatás 

hatékonyságmérésének informatikai támogatására az SSADM módszert fogom használni. 

Megvizsgálva a jelenlegi rendszerek fizikai- és logikai adatfolyam szerkezeteinek 

legjellegzetesebb vonásait, arra a következtetésre jutottam, hogy a jelenlegi információs 

rendszerek egyike sem elegendő önmagában a hatékonyságmérés megvalósítására, mivel a 

szükséges input és output adatokat egyik rendszer sem fedi le. Egyes adatok redundánsan 

vannak nyilvántartva, mások csak az egyik rendszerben, bizonyos adatok pedig egyikben sem. 

Így a jelenlegi információs rendszerek döntéstámogató szerepe az információ szétszabdaltsága 

miatt nem teljesen valósul meg. A jelenlegi rendszerek vizsgálata alapján összeállítottam a 

hatékonyságmérésre alkalmas információs rendszerrel szemben támasztott követelményeket. 

Mérlegelve, hogy a jelenlegi információs rendszerek átalakításával, önálló 

hatékonyságmérési program írásával, vagy hatékonyságmérési szoftverek integrált 

alkalmazásával oldhatom meg optimálisabban a problémát, arra a következtetésre jutottam, 

hogy egy Zrínyi Egyetemi Információs Rendszer (ZEIR) létrehozására van szükség. 

Álláspontom szerint egy egyetemi központi adatbázison működő információs rendszer 

lehetővé tenné különböző lekérdezések, vizsgálatok végzését, döntéstámogató funkciók 

elvégzését, hatékonysággal, teljesítménnyel kapcsolatos kérdések megválaszolását. 

A logikai tervezés során létrehozva az információs modell főbb adatfolyamait, majd 

felépítve az adatszerkezetet, alkalmassá tettem az információs rendszert a 

hatékonyságmérési szoftverek beépített alkalmazására.  

A ZEIR programtechnikai jellemzőinek tervezése során, meghatároztam a rendszer által 

végrehajtott legfontosabb tevékenységeket és javaslatok tettem a kommunikációs felület 

néhány képernyőképére. 

Elvégezve az információs modell strukturált rendszerelemzését, arra a következtetésre 

jutottam, hogy egy integrált egyetemi információs rendszer alkalmazásával lehetővé válna a 

katonai felsőoktatás hatékonyságának vizsgálata. Ez nagymértékben hozzájárulhat a 

stratégiai tervezés sikerességéhez és biztosítaná a felsőoktatási piac és a katonai felsőoktatás 

konzisztenciáját. Mindezek alapján a H3 hipotézist elfogadtam. 
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Összegzett következtetések 
A teljesítményértékelés részeként a hatékonyság vizsgálata az utóbbi időben egyre nagyobb 

teret kap a szervezetek életében, akár vezetik, akár menedzselik azt. Mivel a hatékonyság a 

szervezet tevékenysége során előállított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, 

valamint az előállításukhoz felhasznált erőforrások közötti kapcsolatot írja le, így a 

gazdaságos és eredményes működést jellemzi. Ez egyben bizonyos minőségbiztosítási 

követelményeknek való megfelelést is feltételez. Megállapítottam, hogy a katonai 

felsőoktatás teljesítményének és hatékonyságának vizsgálata jogszabályilag javasolt, 

növelésében a fenntartó, a hallgató, és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem is 

érdekelt. A katonai felsőoktatás hatékonyságmérésének informatikai támogatása ezt a 

folyamatot elősegítheti. 

A hatékonyság matematikai megközelítése lehetővé teszi, hogy elméletileg és gyakorlatilag 

mérhetővé tegyük a hatékonyságot. Informatikai módszerekkel meghatározható a technikai-, 

allokatív-, gazdasági- és mérethatékonyság. A termelési határtól való távolságon alapuló - 

Data Envelopment Analysis módszer segítségével pedig a katonai felsőoktatás 

hatékonyságvizsgálatának értékelése történhet a költségek minimuma alapján, vagy az 

eredmények maximuma alapján. A felsőoktatás DEA módszerrel történő 

hatékonyságmérésének nemzetközi tapasztalatainak feltárása után, megállapítottam, hogy a 

kutatók az eredményesebb, hatékonyabb oktatási modell felállításában minden szervezet 

esetében javaslatot tudtak tenni és összehasonlítási lehetőséget biztosítottak az intézmények 

számára. 

A katonai felsőoktatás általános rendszermodelljének szintjén, a döntési egységek funkciója 

szerint három fő csoportot hoztam létre, a képzési-, a képzés feltételeit biztosító-, valamint a 

vezetési és működésbiztosítási döntési egységeket. Ezen egységek strukturális csoportjait 

alapul véve arra a következtetésre jutottam, hogy a hatékonyságmérés három különböző 

szinten alkalmazható: egyéni-, az intézményi-, valamint szektor szinten. 

A katonai felsőoktatás rendszermodelljében felhasználható legfontosabb erőforrásoknak az 

informatikai-, pénzügyi-, fizikai-, emberi-, termelési-, illetve marketing erőforrásokat 

határoztam meg. A katonai felsőoktatás eredményeit négy fő tevékenységből származtattam: 

a képzési-, kutatási-, adminisztratív-, illetve a társadalmi szolgáltatási tevékenységből.  

Empirikus vizsgálatot végeztem, amellyel meghatároztam az egyéni hatékonyságok 

mértékét, és kimutatattam a szakok hatását a diplomaeredményekre. Ezzel bizonyítottam, 
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hogy a termelési határtól való távolságon alapuló Data Envelopment Analysis módszer 

alkalmas a katonai felsőoktatás hatékonyságának mérésére. Megállapítottam, hogy a 

katonai felsőoktatásban közelíteni kell egymáshoz a diploma minősítését és a munkaerő-

piaci elvárásokat. A hatékonyságvizsgálat eredményei segíthetik a versenyképes 

felsőoktatási szolgáltatás nyújtását, továbbá a katonai felsőoktatással szembeni 

elégedettség javulását eredményezhetik.  

A katonai felsőoktatás hatékonyságmérésének informatikai támogatására az SSADM 

módszerrel információs modellt dolgoztam ki. Megvizsgáltam a jelenlegi rendszerek 

fizikai- és logikai adatfolyam szerkezeteit, és arra a következtetésre jutottam, hogy a 

jelenlegi információs rendszerek egyike sem elegendő önmagában a hatékonyságmérés 

megvalósítására, mivel a szükséges input és output adatokat egyik rendszer sem fedi le. Egyes 

adatok redundánsan vannak nyilvántartva, mások csak az egyik rendszerben, bizonyos adatok 

pedig egyikben sem. Így a jelenlegi információs rendszerek döntéstámogató szerepe az 

információ szétszabdaltsága miatt nem teljesen valósul meg. A jelenlegi rendszerek vizsgálata 

alapján összeállítottam a hatékonyságmérésre alkalmas információs rendszerrel szemben 

támasztott követelményeket. 

Különböző alternatívákat mérlegeltem és, arra a következtetésre jutottam, hogy a problémát 

egy Zrínyi Egyetemi Információs Rendszerrel (ZEIR) oldhatom meg optimálisan, amely a 

hatékonyságmérési szoftvereket integráltan alkalmazza. Álláspontom szerint egy egyetemi 

központi adatbázison működő információs rendszer lehetővé teszi különböző lekérdezések, 

vizsgálatok végzését, döntéstámogató funkciók elvégzését, hatékonysággal, teljesítménnyel 

kapcsolatos kérdések megválaszolását. 

A logikai tervezés során létrehoztam az információs modell főbb adatfolyamait, majd 

felépítettem az adatszerkezetét és alkalmassá tettem az információs rendszert a 

hatékonyságmérési szoftverek beépített alkalmazására. A ZEIR programtechnikai 

jellemzőinek tervezése során, meghatároztam a rendszer által végrehajtott legfontosabb 

tevékenységeket és javaslatot tettem a kommunikációs felület néhány képernyőképére. 

Az információs modell strukturált rendszerelemzése során, arra a következtetésre jutottam, 

hogy egy integrált egyetemi információs rendszer alkalmazásával lehetővé válna a katonai 

felsőoktatás hatékonyságának vizsgálata. Ez nagymértékben hozzájárulhat a stratégiai 

tervezés sikerességéhez és biztosítaná a felsőoktatási piac és a katonai felsőoktatás 

konzisztenciáját. 
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Új tudományos eredmények 
A kutatás során elért új tudományos eredményeknek az alábbiakat tartom: 
 

1. Igazoltam a katonai felsőoktatásban a hatékonyságmérés informatikai támogatásának 

szükségességét, a teljesítményértékeléssel és a minőségbiztosítással való 

kapcsolatának meghatározása alapján, a jogszabályi hátterének feltárásán keresztül. 

2. Meghatároztam a hatékonyságmérési eljárások összehasonlító értékelésén keresztül a 

katonai felsőoktatás hatékonyságmérésének lépéseit, valamint összefoglaltam a 

felsőoktatási szektor hatékonyságmérésének nemzetközi tapasztalatait, és 

meghatároztam a katonai felsőoktatás hatékonyságmérésével szembeni 

követelményeket. 

3. Meghatároztam a katonai felsőoktatás általános rendszermodelljének szintjén a 

hatékonyságmérést befolyásoló legfontosabb erőforrásokat (inputokat) és 

eredményeket (outputokat), valamint hatékonyságvizsgálati eredményekkel 

bizonyítottam a Data Envelopment Analysis (DEA) módszer alkalmasságát a katonai 

felsőoktatás hatékonyságának mérésére, a versenyképes felsőoktatási szolgáltatás 

nyújtásának támogatására. 

4. Kidolgoztam egy olyan információs modellt, amely: 
− lehetővé teszi egy integrált egyetemi információs rendszer létrehozását; 
− alkalmas a katonai felsőoktatás hatékonyságának vizsgálatára;  
− támogatást nyújt a stratégiai tervezésben,  
− biztosítja a felsőoktatási piac és a katonai felsőoktatás konzisztenciáját. 

 

 

 

: 
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Az új tudományos eredmények felhasználási lehetősége 
 

1. Kutatásom eredményei felhasználhatók a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a 

katonai felsőoktatás hatékonyságának vizsgálatára, összehasonlító elemzések 

készítésére, a versenyképes felsőoktatási szolgáltatás nyújtásának támogatására, a 

stratégiai tervezés segítésére. A kidolgozott integrált egyetemi információs 

rendszermodell biztosítja a különböző adatmázisokból származó adatok 

egységesítését, a szervezet teljesítményét és hatékonyságát leíró információk 

szolgáltatását. 

2. Az általam bemutatott hatékonyságmérési eljárások és lépések felhasználhatók a 

Magyar Honvédség szervezetei hatékonyságának mérésére, csapatok, egységek 

összehasonlítására, hazai és nemzetközi szinten. A szervezetek vezetői információhoz 

juthatnak arról, hogy milyen mértékben kell változtatni a felhasznált erőforrásokon 

vagy az elért eredményeken ahhoz, hogy a szervezet hatékonysága növekedjen. 

3. Az értekezés megállapításai és következtetései olyan szervezetek 

hatékonyságmérésének esetében is alkalmazhatók, amelyek több erőforrás 

felhasználásával több kimenetet termelnek, és ezek meghatározása nehézségekbe 

ütközik (pl. egészségügy, egyéb szolgáltatási tevékenységek). 

4. Az értekezés felhasználható a teljesítménnyel és hatékonysággal kapcsolatos 

kutatások forrásmunkájaként, továbbá kiindulási alapot adhatnak további 

vizsgálatok elvégzéséhez. 
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Ábrák jegyzéke 
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megtérülés viszonya [110] p.26. 31 
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5.ábra. A DEA eljárás folyamatábrája Tné F. K.- MS Word 43 
6.ábra. A Döntési Egység (DE) Tné F. K.- MS Word 55 

7.ábra. A katonai felsőoktatás Döntési Egységeinek 
funkcionális csoportosítása Tné F. K.- MS Word 57 

8.ábra. Az információs rendszerek csoportosítása [99] 60 

9.ábra. Az oktatási folyamat szintvonalai  V szakos DE 
 G szakos DE [110] alapján Tné. F.K. 67 

10.ábra. A hatékonyságmérés eredménye egy DE esetében Tné F.K. – DEAP 2.1 70 

11.ábra. A jelenleg működő nyilvántartási rendszerek 
kapcsolata 

Tné F.K. – MS Visio 
MS Word 82 

12.ábra. A NEPTUN.Net architektúrája [118.] 83 
13.ábra. A NEPTUN rendszer kontextus ábrája Tné F.K. – MS Visio 84 
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19.ábra. A HM KGIR rendszer kontextus ábrája Tné F.K. – MS Visio 97 
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23.ábra. A ZEIR 0. szintű DFM ábrája Tné F.K. – MS Visio 106 
24.ábra. A ZEIR 1.szintű DFM ábrája Tné F.K. – MS Visio 107 
25.ábra. A hatékonyságmérés 2. szintű DFM modellje Tné F.K. – MS Visio 109 

26.ábra. A technikai hatékonyság meghatározásának 3. 
szintű DFM struktúrája Tné F.K. – MS Visio 110 

27.ábra. A döntéstámogatási folyamat 3.szintű DFM 
részletezése Tné F.K. – MS Visio 111 

28.ábra. Az ZEIR első normálformájú LDM struktúrája Tné F.K. – MS Visio 112 
29.ábra. Az ZEIR adatbázis általános felépítése Tné F.K. – MS Visio 113 
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Táblázatok jegyzéke 
 
 

ssz. név szerző oldal 

1.táblázat A vezetés és a menedzsment fogalmának 
összehasonlítása Tné F. K.- MS Word 10 

2.táblázat Mutatók számítása Tné F. K.- MS Word 35 

3.táblázat A DEA eljárással meghatározható 
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4.táblázat A hatékonyságmérési módszerek 
összehasonlítása 

[100.] p.312.alapján  
Tné F. K.- MS Word 44 
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A katonai és a polgári felsőoktatási 
intézmények összehasonlítása a vezetés fayoli 
funkciói alapján 

Tné F. K.- MS Word 62 

6.táblázat A bemeneti és kimeneti adatok jelölése és 
leírása Tné F. K.- MS Word 69 

7.táblázat A hallgatók és az oktatók diploma 
minősítésének összehasonlítása Tné F. K.- MS Word 76 

8.táblázat A hatékonyság típusainak megfelelő eljárások Tné F. K.- MS Word 101 
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1. sz. melléklet A Kari Információs Rendszer(KIR) szolgáltatásai 

 
A Kari Információs Rendszer(KIR) szolgáltatásai a különböző jogosultsági szinteknek 
(egyén, szakcsoport, tanszék, kar, admin) megfelelően a következők: 
I. egyéni szinten 

 Egyén adatai:  

1. Beosztás 
Az adatbekérő felület alkalmas az Egyén oktatásban betöltött szerepének 
nyilvántartására. (Mely intézményben, milyen minőségben, szakfelelősként, 
szakirány felelősként, tantárgyfelelősként oktat, és ezek pontos megnevezése.) 

2. Kutatás 
Az adatbekérő felület a tudományos kutatás-fejlesztési tevékenységek adatainak 
(pályázat, szabadalom, gazdasági megbízás, konferencia) felvitelére szolgál. Az 
Óratartás programban elszámolható óraszám tájékoztatásként frissítés után 
leolvasható. 

3. Publikáció 
Az adatbekérő felületen megadhatók az elkészített különböző típusú publikációk( 
folyóirat cikk, tankönyv, könyv, könyvrészlet, jegyzet, segédlet, konferencia 
kiadvány, elektronikus publikáció, szakmai előadás) adatai és jellemző 
tulajdonságai. Az Óratartás programban elszámolható óraszám tájékoztatásként 
frissítés után leolvasható. 

4. Közéleti tevékenység 
Az egyének közéleti tevékenységének adataira vonatkozó űrlap.  

5. Doktori iskola 
A beviteli felület a doktori iskolákban betöltött szerepek (opponens, témavezető) 
nyilvántartására alkalmas. Lehetőséget biztosít a doktori iskola kiválasztására, a 
tevékenység megnevezésére. 

6. Tudományos díjak 
Az egyén tudományos díjainak adataira vonatkozó beviteli felület ( mely 
tudományágban, mikor, milyen díjat kapott). 

7. Műhely tagság 
Az adatbekérő felület a különböző tudományos műhelyben való tagságot tartja 
nyílván (mely tudományágban, milyen tudományos műhelynek, mióta tagja). 

8. Önéletrajz 
A fenti menüpont alatt a felhasználónak lehetősége nyílik egy önéletrajz varázsló 
használatára, amelynek űrlapjait feltöltve a megfelelő adatokkal, elkészítheti az OM 
által elfogadott formátumú önéletrajzát, melyet másolhat, nyomtathat, menthet. 

 Egyén adatainak lekérdezése: 
1. Oktató adatai: oktatásban betöltött szerepe, személyes adatai, óranorma, 

óraterhelés, közéleti tevékenységének lekérdezése; 

2. Publikációk : az oktató publikációinak listája lekérdezése; 
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3. Kutatás-fejlesztési tevékenység: az oktató kutatási tevékenységének 
lekérdezése.(33.ábra) 

 

 

34. ábra. A KIR Egyéni adatbeviteli felülete 

II. szakcsoport szinten: 
1. A szakcsoport oktatóinak adatai: oktatásban betöltött szerepük, személyes 

adataik, egyéni óranormák, óraterhelések, közéleti tevékenységek 

2. Publikációk: a szakcsoport tagjainak különféle típusú publikációi folyóirat 
cikkek, tankönyvek, könyvek, könyvrészletek, jegyzetek, segédletek, 
konferencia kiadványok, elektronikus publikációk, szakmai előadások. 

3. Kutatás-fejlesztési tevékenység: a szakcsoport oktatóinak pályázatai és adatai, 
szabadalmak, gazdasági megbízások, konferenciák adatai. 

4. Óraterhelés, óranorma: a szakcsoport óraterhelése 

5. Tanulmányi adatok : a szakcsoport képzései, tárgyai termei, eszközei, 

6. Jelentése készítése: MAB, IKR 

III. tanszéki szinten: 
1. a tanszék oktatóinak adatai: oktatásban betöltött szerepük, személyes adatok, 

óranormák, óraterhelések, közéleti tevékenységek 

2. Publikációk: a tanszék tagjainak különféle típusú publikációi, folyóirat cikkek, 
tankönyvek, könyvek, könyvrészletek, jegyzetek, segédletek, konferencia 
kiadványok, elektronikus publikációk, szakmai előadások és ezek jellemző 
adatai. 

3. Kutatás-fejlesztési tevékenység: a tanszék oktatóinak pályázatai és adatai, 
szabadalmak, gazdasági megbízások, konferenciák adatai. 
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4. Óraterhelés, óranorma: a tanszék óraterhelése 

5. Tanulmányi adatok: a tanszék képzései, a tanszék által oktatott tárgyak, a 
tanszék tantermei és nagyobb eszközei), 

6. Jelentése készítése: MAB, IKR 

IV. kari szinten: 
1. A kar oktatóinak adatai: oktatásban betöltött szerepük, személyes adatok, 

óranormák, óraterhelések, közéleti tevékenységek 

2. Publikációk: a kar oktatóinak különféle típusú publikációi, folyóirat cikkek, 
tankönyvek, könyvek, könyvrészletek, jegyzetek, segédletek, konferencia 
kiadványok, elektronikus publikációk, szakmai előadások. 

3. Kutatás-fejlesztési tevékenység: a kar oktatóinak pályázatai és adatai, 
szabadalmak, gazdasági megbízások, konferenciák adatai. 

4. Óraterhelés, óranorma: a kar óraterhelése. 

5. Tanulmányi adatok: a kar képzései, tárgyai, termei, eszközei, 

6. Jelentése készítése: MAB, IKR (34. ábra) 

 
35. ábra. KIR lekérdezések 
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2. sz. melléklet A nappali és levelező tagozatos hallgatók végzési eredményei 2006-ban 

9. Táblázat Nappali és levelező hallgatók végzési eredményei 

Nappali tagozat 
végzett 

(fő) 
felvett 

(fő) 
végzett 

(%)  
ki-

maradt 
(%) 

nők 
(%) 

kiv. 
végzet 

(fő)t 

kiv. 
(%) 

zv.átlag 
(jegy) 

dipl.átlag
(pont) 

gépészmérnök 15 37 41% 59% 0% 3 20% 4,1 63 

villamosmérnök 11 25 44% 56% 18% 1 9% 3,52 58,6 

közlekedésmérnöki 5 7 71% 29% 0% 1 20% 4,5 65 

építőmérnök 8 15 53% 47% 0% 0 0% 4,06 60,00 

műszaki informatika 13 25 52% 48% 0% 1 8% 4,11 64,5 

pénzügyi 17 19 89% 11% 47% 4 24% 4,29 66,2 

gazdálkodási 19 23 83% 17% 68% 3 16% 4,16 65 

katonai vezetői 55 74 74% 26% 0% 4 7% 4,14 63,8 

határrendészeti vezetői 29 31 94% 6% 0% 5 17% 3,95 63,2 

összes 172 256 67% 33% 13% 22 12,8% 4,09 63,3 

Levelező tagozat 
végzett 

(fő) 
felvett 

(fő) 
végzett 

(%)  
ki-

maradt 
(%) 

nők 
(%) 

kiv. 
végz. 
(fő)t 

kiv. 
(%) 

zv.átlag 
(jegy) 

dipl.átlag
(pont) 

biztonságtechnikai mérnök 128 163 79% 21% 12% 2 1,56% 4,04 60,6 

gazdálkodási szak 177 309 57% 43% 70% 17 9,60% 3,88 62,1 

közlekedési mérnök 48 94 51% 49% 0% 0 0,00% 3,25 56,6 

gépészmérnök 22 77 29% 71% 5% 1 4,55% 3,69 58,6 

villamosmérnök 12 22 55% 45% 8% 1 8,33% 3,92 62,5 

összes 387 665 58% 42% 40% 21 5,43% 3,76 60,09 

Végzett(fő): A végzettek száma az egész szakon24 
Felvett(fő): A felvettek száma25 
Végzett(%): Az adott szakon végzettek aránya a felvettekhez képest 
Kimaradt(%): A szakon való lemorzsolódás mértéke 
Nők(%): A nők aránya a férfiakhoz képest 
Kiv.végz.(fő): A szakon kiváló diplomaminősítést elért hallgatók száma 
Kiv.végz.(%): A szakon kiváló minősítést elért hallgatók aránya a szakon végzettekhez képest. 
Zv.átlag:(jegy): A záróvizsgajegyek átlaga 
Dipl.átlag(pont): Diplomaminősítések átlaga, az 1.sz/a melléklet transzformációi alapján 

                                                 
24 Az adatok a BJKMK Tanulmányi Osztályának Diplomanyílvántartó Könyvéből származnak  
25 Az adatok a 2002/2003-as tanév Oktatási Statisztikai Tájékoztatójából származnak 
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3. sz. melléklet A DEA futtatások leírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futtatás 
ssz. adatbázis bemeneti és kimeneti adatok 

specifikációja 
1. egyéni gépész ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
2. egyéni villamosmérnök ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
3. egyéni közlekedésmérnök ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
4. egyéni építőmérnök ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
5. egyéni műszaki informatika ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
6. egyéni gazdálkodási ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
7. egyéni katonai vezetői ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
8. egyéni határrendészeti vezetői ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
9. egyéni pénzügyi ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
10. összesített nappali ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
11. egyéni biztonságtechnika ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
12. egyéni gazdálkodási ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
13. egyéni közlekedési mérnök ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
14. egyéni gépészmérnök ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
15. egyéni villamosmérnök ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
16. összesített levelező ZV, DIPL, FELV, ÓRASZ 
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4. sz. melléklet A hallgatók hatékonysági eredményeinek összegzése 

Végzett(fő): A végzettek száma az egész szakon26 
Felvett(fő): A felvettek száma27 
Végzett(%): Az adott szakon végzettek aránya a felvettekhez képest 
Kimaradt(%): A szakon való lemorzsolódás mértéke 
Nők(%): A nők aránya a férfiakhoz képest 
Kiv.végz.(fő): A szakon kiváló diplomaminősítést elért hallgatók száma 
Kiv.végz.(%): A szakon kiváló minősítést elért hallgatók aránya a szakon végzettekhez képest. 
Zv.átlag:(jegy): A záróvizsgajegyek átlaga 
Dipl.átlag(pont): Diplomaminősítések átlaga, az 1.sz/a melléklet transzformációi alapján 
 
 
 

                                                 
26 Az adatok a BJKMK Tanulmányi Osztályának Diplomanyílvántartó Könyvéből származnak  
27 Az adatok a 2002/2003-as tanév Oktatási Statisztikai Tájékoztatójából származnak 

 
hallgatók teljesítménye a saját 

szakhoz viszonyítva 
hallgatók teljesítménye az egész 

egyetemhez  viszonyítva 

Nappali tagozat 
min max mean 100% 

(fő) min max mean 100% (fő) 

gépészmérnök   0,73 1 0,98 5 0,73 1 0,87 5 

villamosmérnök 0,84 1 0,91 8 0,73 1 0,87 3 

közlekedésmérnöki  0,98 1 0,99 3 0,80 1 0,90 2 

építőmérnök  0,91 1 0,99 3 0,80 0,80 0,80 0 

műszaki informatika 0,75 1 0,90 5 0,53 1 0,77 5 

pénzügyi  0,75 1 0,94 11 0,60 1 0,80 6 

gazdálkodási  0,73 1 0,88 4 0,53 1 0,77 3 

katonai vezetői 0,60 1 0,86 16 0,73 1 0,87 8 

határrendészeti vezetői  0,60 1 0,89 10 0,60 1 0,80 10 

összes 0,60 1 0,92 65 0,53 1 0,83 42 

         

 
hallgatók teljesítménye a saját 

szakhoz viszonyítva 

hallgatók teljesítménye az egész 
egyetemhez  viszonyítva 

Levelező tagozat min max mean 100% 
(fő) min max mean 100% 

(fő) 

gazdálkodási szak 0,44 1 0,80 26 0,40 1 0,79 26 

közlekedési mérnök 0,67 1 0,92 32 0,43 1 0,75 2 

gépészmérnök 0,60 1 0,90 13 0,43 1 0,73 4 

villamosmérnök 0,70 1 0,95 8 0,43 0,86 0,74 0 

összes 0,44 1 0,89 119 0,40 1 0,77 47 
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5. sz. melléklet Részlet a DEA futtatások eredményeiből 
 
  Output orientated DEA 
  Scale assumption: VRS 
  EFFICIENCY SUMMARY: 
   firm  crste  vrste  scale 
     1  0.794  0.867  0.917 drs 
    2  0.480  1.000  0.480 irs 
    3  0.812  0.846  0.960 irs 
    4  0.753  0.867  0.868 drs 
    5  0.687  1.000  0.687 drs 
    6  0.812  0.846  0.960 irs 
    7  0.480  1.000  0.480 irs 
    8  1.000  1.000  1.000  -  
    9  0.794  0.867  0.917 drs 
   10  0.812  0.846  0.960 irs 
   11  0.812  0.846  0.960 irs 
   12  0.812  0.846  0.960 irs 
   13  0.665  0.867  0.767 drs 
   14  0.622  0.867  0.717 drs 
   15  0.653  1.000  0.653 drs 
   16  0.812  0.846  0.960 irs 
   17  0.526  0.733  0.717 drs 
   18  0.812  0.846  0.960 irs 
   19  0.812  0.846  0.960 irs 
  mean  0.734  0.886  0.836 
Note: crste = technical efficiency from CRS DEA 
      vrste = technical efficiency from VRS DEA 
      scale = scale efficiency = crste/vrste 
 SUMMARY OF OUTPUT SLACKS: 
  firm  output:           1           2 
    1                0.385       0.000 
    2                0.000       0.000 
    3                0.000      62.727 
    4                0.385       0.000 
    5                0.000       0.000 
    6                0.000      62.727 
    7                0.000       0.000 
    8                0.000       0.000 
    9                0.385       0.000 
   10                0.000      62.727 
   11                0.000      62.727 
   12                0.000      62.727 
   13                0.385       0.000 
   14                0.385       0.000 
   15                0.000       0.000 
   16                0.000      62.727 
   17                0.909       0.000 
   18                0.000      62.727 
   19                0.000      62.727 
    SUMMARY OF INPUT SLACKS: 
    1                0.000       0.000 
    2                0.000       0.000 
    3                0.000      54.909 
    4                0.000       0.000 
    5               30.000       0.000 
    6                0.000      57.909 
    7                0.000       0.000 
    8                0.000       0.000 
    9                0.000       0.000 
   10                0.000      66.909 
   11                0.000      60.909 
   12                0.000      64.909 
   13                0.000       0.000 
   14                0.000       0.000 
   15                0.000       0.000 

   16                0.000      81.909 
   17                0.000       0.000 
   18                0.000      55.909 
   19                0.000      70.909 
  SUMMARY OF PEERS: 
   firm  peers: 
    1     15    8 
    2      2 
    3      8    2 
    4     15    8 
    5      8 
    6      8    2 
    7      7 
    8      8 
    9     15    8 
   10      8    2 
   11      8    2 
   12      8    2 
   13     15    8 
   14     15    8 
   15     15 
   16      8    2 
   17     15    8 
   18      8    2 
   19      8    2 
   SUMMARY OF PEER WEIGHTS: 
      firm  peer weights: 
    1   0.171 0.829 
    2   1.000 
    3   0.909 0.091 
    4   0.286 0.714 
    5   1.000 
    6   0.909 0.091 
    7   1.000 
    8   1.000 
    9   0.171 0.829 
   10   0.909 0.091 
   11   0.909 0.091 
   12   0.909 0.091 
   13   0.571 0.429 
   14   0.743 0.257 
   15   1.000 
   16   0.909 0.091 
   17   0.743 0.257 
   18   0.909 0.091 
   19   0.909 0.091 
   PEER COUNT SUMMARY: 
    1       0 
    2       8 
    3       0 
    4       0 
    5       0 
    6       0 
    7       0 
    8      15 
    9       0 
   10       0 
   11       0 
   12       0 
   13       0 
   14       0 
   15       6 
   16       0 
   17       0 
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6. sz. melléklet Kérdőív a 2006-ban ZMNE BJKMK-n végzett hallgatók körében 

 

 

Kedves volt Hallgatónk! 

 

 

A Felsőoktatási Törvény rendelkezik arról, hogy létre kell hozni a Felsőoktatási Információs 

Rendszert (FIR). A FIR-re fognak épülni olyan új rendszerek, amelyek majd az NFT II. 

keretében kerülnek fejlesztésre, mint például a pályakövetés rendszere. A vázolt funkciók és 

szolgáltatások akkor kerülnek általános bevezetésre, ha a rendszer egy tesztidőszakban 

igazolja, hogy megbízható és pontos. 

A Nemzetvédelmi Egyetem ennek a majdan kiépülő pályakövetési rendszernek szeretne 

eleget tenni azzal, hogy a végzett hallgatói körében felmérést végez . A kérdőív kitöltése 

önkéntes, a kapott információ statisztikai jellegű, személyes adatokat nem tartalmaz. A 

tájékozódás célja: információt szerezni arról, hogy a diploma megszerzése mennyiben segíti 

Önt munkája végzésében, illetve, hogy az milyen értékkel bír a munkaerőpiacon. 

Kérem, hogy a következő kérdőív kitöltésével járuljon hozzá az Egyetem képzési 

struktúrájának mennél körültekintőbb átalakításhoz, hogy az Önt követő hallgató nemzedék 

olyan ismereteket is megszerezhessen, amelyek a munkahelyekért folytatott versenyben 

előnyhöz juttathatják. 
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KÉRDŐÍV 

A kérdőív kitöltésénél, kérem gépeljen egy X-et az mellé a válasz mellé, amelyet igaznak 
érez, bárhová, csak vele egy sorba. Több választ is megjelölhet. Amennyiben megjegyzése 
van, az üresen hagyott helyen megteheti. 

1. A diploma megszerzésére azért volt szükségem, mert... 
a) a munkáltatóm előírta 
b) előmenetelemhez szükséges 
c) könnyebben kaphatok állást 
d) nem volt szükségem 
e) egyéb: ..........................................................................  

2) A képzés költségét.... 
a) munkáltatóm fizette 
b) önerőből oldottam meg 
c) diákhitelt vettem fel 
d) egyéb: ..............................................................................   

3)  A költségekért kapott oktatási szolgáltatással.... 
a) elégedett vagyok 
b) részben elégedett vagyok 
c) egyáltalán nem vagyok elégedett 
d) hiányoltam:......................................................................   

4) Meg tudna nevezni néhány olyan ismeretet, amelynek elsajátítását rendkívül 
fontosnak találta a képzése során? 

 ..........................................................................................................................   

5) Meg tudna nevezni néhány olyan ismeretet, amire úgy érzi szüksége van, de a 
képzés során nem kapott megfelelő oktatást? 

 ........................................................................................................................   

6) Hogyan értékelné a diplomáját a munkaerő-piaci érvényesülési lehetőségeket 
figyelembe véve: 

a) kiváló 
b) jó 
c) közepes 
d) megfelelő 
e) egyéb: ......................................................................................  

7) Tervezi-e, hogy a közeljövőben újra tanulni fog? 
a) nem 
b) tanfolyamon 
c) felsőfokú intézményben 
d) egyéb ........................................................................................  
 

 

Köszönjük válaszait! 
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7. sz. melléklet A NEPTUN rendszer katonai felsőoktatásban alkalmazott és nem alkalmazott 
moduljai  

 
A NEPTUN rendszer katonai felsőoktatásban alkalmazott a következők: 

• NEPTUN 2000 szupportja; 

• NEPTUN.Net tanügyi adminisztrációs funkcionalitásai; 

• OEP adatszolgáltatás; 

• FIR adatkommunikációs programrendszer; 

• Elektronikus archiválási alrendszer. 

A NEPTUN rendszer katonai felsőoktatásban nem alkalmazott moduljai: 

• Külső számla rögzítés; 

• AD szinkronizáció; 

• NEPTUN.Net gyűjtőszámlás funkcionalitása; 

• NEPTUN.Net OTP-s bankkártyás funkcionalitása; 

• Postai csekkes befizetés; 

• Házi pénztár; 

• E számla, vagy elektronikusan archivált számla; 

• TÜSZ gazdasági Interfész; 

• Oracle gazdasági Interfész; 

• EGR gazdasági Interfész; 

• SAP gazdasági Interfész; 

• Hallgatói adóigazolás; 

• Papír alapú számlázás; 

• Apeh havi adatközlés; 

• NEPTUN.Net virtuális gyűjtőszámla funkcionalitása; 

• Kollégiumi adminisztrációs modul; 

• Beléptető adminisztrációs modul; 

• Hallgatói-oktatói kollaborációs modul; 

• Kutatás-fejlesztési alrendszer; 

• LMS alrendszer. 
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8. sz. melléklet A NEPTUN rendszer által nyilvántartott főbb adatok 

Oktatók adatai: 
 
• alkalmazotti adatok 

• személyes adatok 
− hivatalos adatok 
− címek 
− előképzettség 
− nyelvvizsga 
− egyéb 
− extra adatok 
− egyéb státuszok 
− tagságok 
− képzettség 
− szervezeti egység 

• saját tárgyak 
− alapadatok 
− kiegészítő adatok 
− tárgytípus besorolás 
− tárgycsoportok 
− kurzusok 

• oktatott kurzusok 
− alapadatok 
− kiegészítő adatok 
− követelmények 
− órarendi adatszolgáltatás 
− hallgatói eredménylista 

• oktatott tárgyak 
− alapadatok 
− kiegészítő adatok 
− tárgytípus besorolás 
− tárgycsoportok 

− kurzusok 
• oktató órarendje 
• oktatói preferenciák 

− engedélyezett időponok 
− tiltott időpontok 
− preferált termek 

• üzenetek 
− üzenet 
− címzettek 

• oktató vizsgái 
• alapadatok 
• kurzusok 
• teremfoglalások 

• oktatói mentesítés 
• óraszám 
• időpont 

• leltári eszközök 
• alapadatok (név, leírás, db, ár, típus, szervezeti 

egység,) 
• eddigi felhasználók 

• FIR feladás 
• részletes adatok 
• címek 
• nyelvvizsgák 
• tagság/képzettség/tud.fokozat 
• jogviszony 
• egyéb üzenetek 
• ellenőrzés eredménye 
• válaszok 

Hallgatók adatai: 
 
• hallgatók 

• személyes adatok 
• hivatalos adatok 
• címek 
• előképzettség 
• nyelvvizsga 
• egyéb 
• extra adatok 
• egyéb státuszok 
• kollégium 
• képzési információ OEP-hez 
• adózási alapadatok 
• versenyeredmények 

• Hallgató képzése 
• hivatalos bejegyzések (felvételi adatok)) 
• féléves adatok (indexbejegyzések, mérföldkő 

ellenőrzés, mintatanterv, stb.) 
• tárgyak 
• vizsgák 
• kurzusok 
• hallgató indexe 
• szak féléves adatai 

• hallgató kurzusai 
• hallgató vizsgái 

• hallgató pénzügyei 
• befizető magánszemélyek 
• kiirt tételek 
• adóigazolások 
• ösztöndíjak 
• kifizetések 

• üzenetek 
• igazolások 
• hallgatói kérdőívek 
• hallgatók órarendje 
• kollégiumi adatok 
• diákigazolvány 
• leltári eszközök 
• FIR feladás 

• részletes adatok 
• címek 
• fogyatékosság 
• okmányok 
• képzési jogviszony 
• egyéb jogviszony 
• ellenőrzés eredménye 
• válaszok 
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szervezeti egységek adatai: 
 
• szervezeti egység telephelyei 
• szervezeti egység hallgatói 
• szervezeti egység dolgozói 

• szakok 
• tárgyak 
• hozzárendelt tárgyak 
• záróvizsgák 
• tárgycsoportok 
• jegyezetek 
• publikációk 
• diploma 
• szervezeti egység órarendje 
• pénzügy 
• képzések  
• félévek 
• leltári eszközök 

 telephelyek 
• telephely távolságok 

 Kollégiumok 
• jelentkezési időszakok 
• szobafoglaltság 
• vendégek 
• beköltöztetés 
• kollégisták 
• kollégiumi épületek 
• kollégiumi alkalmazottak 
• pénzügy 
• leltári eszközök 

 tárgyak kezelése 
• tárgyak 
• záróvizsgák 
• tárgycsoportok 
• tárgytípusok 
• félévek 
• órarendi csoport kurzusai 
• kurzusok órarendi csoportja 
• kurzusok 
• jegyzetek 

 pénzügyek 
• tételcsoportok 
• befizetési jogcímek 
• főkönyvi számok 
• témaszámok 
• kifizetési jogcímek 
• befizető szervezetek 
• OEP jelentések 

 naptárbejegyzések 
• szünnapok 
• helyettesített napok 

 teremgazdálkodás 
• épületek  
• ajtók 
• termek 
• teremeszközök 
• teremcsoportok 
• bérleti díjak 
• általános teremigény 
• teremhasználat 

• szabad termek 
 órastatisztikák 
• részvétel órán 
• oktatás adatai 
• oktatás igazolása 

 órarendkészítés 
• kurzusok órarendi beállításai 
• órastandardok 
• órarendek 
• órarend import 
• órarendi csoportok órarendje 
• órarendszerkesztés 
• órarendexport 
• oktatói mentesítés 

 adminisztráció 
• kódtételek 
• felhasználó szerepkörhöz rendelése 
• paraméterek 
• általános lekérdezések 
• jogosultsági beállítások 
• Gólya 
• szűrések 
• hibák 
• külső szervezeti egységek 
• adminisztrációs helyek 

 diákigazolvány kezelés 
• igénylőlapok 
• matricák 
• személyi lapok 
• ideiglenes igazolványok 
• állandó igazolványok 
• hallgatók 

 beléptetés 
• ajtó 
• kártyaszám 
• épület 

 képzések 
• képzés tárgyai 
• képzés félévei 
• bZEIRatkozási kérelmek 
• hallgatók 
• igazolások 
• képzés szakpárjai 
• szakok 
• szakirányok 
• képzés időszakai 
• szakirányválasztási időszakok 
• pénzügyek 
• oklevélmelléklet 

 diákhitel kérelmek 
 fir adatszolgáltatás 
• konténer 
• hallgatói törzsadatok 
• oktatói törzsadatok 
• válaszkonténerek 
• akkreditált intézményi képzések 
• képzéstérítések  
• válaszok 
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9. sz. melléklet Az ÓRATARTÁS program által nyilvántartott főbb adatok 

• Új foglalkozás felvitele 
− dátum 
− tantárgykód 
− kurzuskód 
− óraellenőrzés 
− kezdőórasorszám 
− óraszám 

• új átoktatás felvitele 
− dátum 
− tantárgykód 
− kurzuskód 
− óraellenőrzés 
− kezdőórasorszám 
− óraszám 

• óranorma kezelése 
− titulus 
− név 
− munkakör 
− megbízás kód 
− aktuális óranorma 

• távozás kezelése 
• titulus 

− név 
− távozás dátuma 

• lekérdezések 
− foglalkozások listája 
− egyéni összesítő 
− egyéni óraterhelés 
− ellenőrzés 
− tantárgynév, darabszám 
− hiányzások tantárgyanként 
− hiányzások hallgatónként 
− tanszéki óraterhelés 
− tanszéki óratartás 
− oktatók foglalkozásai 
− tanszéki ellenőrzések 

• adminisztráció 
− jelszó 
− help 
− adatlap 
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10. sz. melléklet A HM KGIR rendszer által nyilvántartott főbb adatok 

 
• Bérszámfejtési rendszer 

− személy speciális adatai 
− kiegészítő személyi adatok 
− munkavállaló megbízatásának csoportba sorolása 
− személy megbizatásának foglalkozási kategóriájának megtekintése 
− a munkavállaló kiegészítő megbizatásának adatai 
− a munkavállaló megbizatásának munkaidő adatai 
− magánnyugdíjpénztári tagság 
− nyugdíj 
− nyilatkozat a közterhekről 
− önkéntes egyészségpénztár extra tagdíj 
− önkéntes egészségpénztári tagság szüneteltetése 
− önkéntes nyugdíjpénztár extra tagdíj 
− önkéntes nyugdíjpénztári tagság szüneteltetése 
− önkéntes egészségpénztári tagság 
− önkéntes nyugdíjpénztári tagság 
− pénzügyi azonosító 
− a munkavállaló adózási szabályának rögzítése 
− új adózási adatok felvitele 
− a munkavállaló fizetési módozatai 
− bankszámlaszám 
− költségképzés 
− a munkavállaló hozott adó adatlapjának rögzítése 
− jövedelemkimutatás 
− a munkavállaló egyedi juttatásai, letiltásai 

• Bérszámfejtési rendszer funkciói 
− műveletek az adatokkal 
− többletteljesítések 
− letiltások 
− tartásdíj 
− HTK 
− előlegek visszafizetések 
− egyéb levonások 
− hozott adatok 
− érdekképviseleti tagdíjak 
− adókedvezmények 
− eseti kifizetések 
− jutalmak 
− segélyek 
− előlegek 
− egyebek 
− jogviszony vége 

• Egyenlegek 
• Költségképzés 
• Kifizetés 
• Jövedelemkimutatás 
• Bérlisták és feldolgozások 
• Havi és hóközi számfejtések 

− hónap nyitása 
− jósolt számfejtés 
− napi feladatok 
− zárás előtti funkciók 
− zárási funkciók 
− havi, napi és készpénzes számfejtések 
− eseti feladatok 
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Rövidítések és idegen nyelvű kifejezések jegyzéke 

AD  Active Directory 

AH  Allokatív Hatékonyság  

APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal  

AQAP   Allied Quality Assurance Publication 

ASP Active Server Pages 

ÁSZ Állami Számvevőszék 

BJKMK Bolyai János Katonai Műszaki Kar 

BSC Balanced ScoreCard 

CRS Constans Return to Scale 

CSV community service volunteers  

D  digitális adattárak  

DE  Döntési Egység 

DEA  Data Envelopment Analysis 

DRS Decreasing Return to Scale 

SSADM  Structured Systems Analysis and Design Method 

DFM  Data Flow Modell 

DSS  Decision Support System 

EFQM  European Fundation of Quality Management  

EFT  Európai Felsőoktatási Térség  

EGR Egységes Gazdasági Rendszer 

ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education 

FIR Felsőoktatási Információs Rendszer 

GDE Gazdasági Döntési Egység 

GH Gazdasági Hatékonyság  

HM KGIR Honvédelmi Minisztérium Költségvetési Gazdálkodási 
Információs Rendszere 

HTML HyperText Markup Language 

ISO International Organization for Standadization 

IRS Increasing Return to Scale  

KDE Képzési Döntési Egység 

KFBDE  Képzés Feltételei Biztosító Döntési Egység 

KH KöltségHatékonyság 

KLHTK  Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 

KSH Központi Statisztikai Hivatal,  
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LDM   Logical Data Modell 

LMS  Learning Management System 

LNM Legkisebb Négyzetek Módszere 

M Manuális adattár 

MAB Magyar Akkreditációs Bizottság  

MÁK Magyar Államkincstár 

MH MéretHatékonyság  

MOLAP Multidimensional Online Analytical Processing 

SQL Stuctured Query Language 

MTA Magyar Tudományos Akadémia 

NYBI Nyugdíj Biztosító Intézet  

NYUFIG Nyugdíj Folyósító Igazgatóság 

ODBC Open Database Connectivity 

OEP  Országos Egészségbiztosító Pénztár 

OKM Oktatási Minisztérium,  

PHP Hypertext Preprocessor 

SAP Business Software Solutions Applications and Service 

SDE Stratégiai Döntési Egységek 

SH Scope hatékonyság 

SIS Strategic Information System 

STANAG Standardization Agreement 

SUAV Short range Unmanned Aerial Vehicle 

SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat 

SZTH Sztochasztikus Határanalízis 

T Ideiglenes adattár 

TFP Total Factor Productivity 

TÜSZ Tanulmányi Ügyviteli Szoftver  

VMDE Vezetési és Működésbiztosítási Döntési Egység 

VRS Variable Return to Scale 

XML Extensible Markup Language 

ZEIR Zrínyi Egyetemi Információs Rendszer  

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
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