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Lehetséges problémák amelyek a Data 

Governance bevezetését igénylik.
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Kik igénylik, hogy rend legyen? – Hatóságok és 

belső stakeholderek
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ECB: BCBS 239 11 alapelv, keretrendszer 

2019.01 a megfelelés határideje

MNB zero tolerancia a 

kötelező jelentésekben: 
COREP, portfolió riportok, 

állományi riportok

Tulajdonosok Management Business - Risk

„Risk data 

aggregation 

capabilities,

and risk reporting 

practice

should be subject 

to strong

governance”
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Data Governance explicite megjelenik



Egyszerűsített IT Landscape
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Ebben a világban kell rendet 

rakni. 

Local DM1 Local DM2 Local DM3

Local DM4 Local DM5 Local DM6



Hogyan értelmezzük, mi az a data governance?
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Wikipedia: „Data governance is a set of processes that ensures that important data assets are 

formally managed throughout the enterprise. Data governance ensures that data can be 

trusted and that people can be made accountable for any adverse event that happens 

because of low data quality. Data governance encompasses the people, processes, and 

information technology required to create a consistent and proper handling of an 

organization's data across the business enterprise.”

Minden belső és külső szereplő egy adott szervezettel kapcsolatban "tisztán" szeretne látni és

megbízható adatokat, riportokat szeretne kapni. Ki kell alakítani és működtetni kell azokat a 

technológiai és felelősségi folyamatokat amik ezt biztosítani tudják. Kell egy keretrendszer. Ez a 

Data Governance

Ennek a 3 „erőforrásnak” 
kell olajozottan együttműködni



Miért kontrolling?
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Controlling reporting: az évek alatt egy nagyon magas szintű controlling

riporting épült ki. Helyi controlling BI csapattal , teljes üzleti fókusszal, komoly IT és 

BI tudással.

• DWH alapú MIS rendszer

• Adatpiacok

• Cognos – OLAP – dashboardok (i Pad )

• Profi, rugalmas folyamatokkal

Az IT sokkal messzebb volt az 
üzlettől, nem volt eléggé rugalmas



Timeline
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CEO - 2015 : „legyen a kontrollingon a Data Governance” 
kompetencia központ. A DQM marad az IT – n. 

2015 vége: megszületett az elméleti koncepció, főbb scope elemek 
meghatározásra kerültek

2016 eleje: koncepció rollout, „stakeholders on board”: risk (6 

főosztály), számvitel, kontrolling, IT, folyamatszervezés

2016 tavasz – nyár eleje: intenzív worksholopolás: KPI priorizálás -

heatmap, definiciós rendszer keretei, adattárház mint kályha, 
felelősségi rendszer

2016 augustus – szeptember : elindul egy project

Sponzor CEO.  Commitment a vezetőktől elkerülhetetlen. 



Mi van a középpontban és a scope?
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1. Szervezet, definiciók, „non IT” folyamatok önmagukban nem segítenek. Kell az 

adat(bázis)integráció => legyen az adattárház az igazi kályha, ha megmaradnak a 

silok akkor nem lehetünk sikeresek.

2. Üzletorientált Data Governance kell , cél minél előbb adni valamit, agilis, prototipus

alapú fejlesztés

3. Kommunikáció

Törzsadat, 
dimenziók, 
hierachiák

Data Security

Technical 
Meta Data

Adatminőség

Adatintegráció, 
konszolidáció

DATA GOVERNANCE

Definíciós tár

DATA 

GOVERNANCE

Folyamatok és 

szervezet

Adattárház 
& BI



 A logikai modell karbantartására, nyilvántartására Business Glossary applikáció 
fejlesztése és feltöltése. A tulajdonosok véglegesítik a definciókat a fizikai 
adatmodell tesztelésének végén.

 A prototípus alapján „robusztus” adatbázis fejlesztés megrendelése, véghezvitele 

(dokumentációk, minőségbiztosítás, rendszeres töltés, jogosultságok, indexek, 
partíciók stb.)

 BVL fejlesztés és DWH gap-ek zárása, néhol forrásrendszeri fejlesztések.

 A kialakult draft logikai adatmodell prototípusának elkészítése DWH alapokon

 DWH gap-ek feltárása (hiányzó v. hibás töltések)

 Prototípus összevetése a logikai modellel (előtesztelés)

 Több üzleti workshop-on logikai adatmodellezés a Risk & Finance területekkel

 Data Owner-ek, definíciók, elsődleges források, szükséges DQi-k meghatározása

 Közös priorizálása a témaköröknek, mutatószámoknak (BDE) (heatmaps)

Munkamódszer

Logical datamodel

(BDM)

Prototyping

IT database

development (BVL)

Business Glossary

(BG)

chapter 27/06/2017 9

• Agilis módszertan, témakörök feldolgozása átlapolva.

• A logikai adatmodellel párhuzamosan prototípusok építése és 

tesztelése.

• Témakörök: 

• Customer

• Deal

• Exposure

• Collateral

• Past Due

• Securities*

• Restructuring*

• 2-2 Üzleti workshop minden témakörre

• On Board: 10 főosztály (Credit Risk Management, Retail Risk

Management, Integrated Risk, Collection, Workout, Accounting, 

Controlling, Treasury, Investment Product Center, IT)

• 30+ munkatárs aktív részvétele

• 392 BDE feldolgozása



Business Data Model (BDM)
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BDE 

Értékkészlet 

Információk

BDE 

Mapping

Információk

BDE

BDE 

Governance

Információk

BDE 

Folyamat/ Riport 

Információk

 Értékek, értékkészletek és 

azok jelentése

 formátum

 Melyik BDS (domain)-hez kapcsolódik a mutató?

 Melyik témakörhöz tartozik a mutatószám.

 Ki a definíciós adattulajdonos? Melyik főosztályhoz 

tartozik a mutatószám.

Business Data Element
 BDE név

 BDE definíció

 BDE felhasználás

Példa:
 Data owner: Accounting – Lóránt Zsuzsanna
 Data domain: Profit&Loss

Source of Record
• Rendszer

• Adatbázis

• Model

Példa:
 BDE:: IFRS unwinding
 ID: 10019
 BDE description: According to IFRS/HAS standards the 

bank P&L statements can not contain those interest 
and commission records which realization is uncertain. 
In order to exclude these uncertain incomes the bank 
should "suspend" this incomes. Main part of suspended 
incomes: interest, fees and commissions, interest 
accrual, penalty interests. 

Példa:
Select: keovdan as basic_number, 
kedlr as deal_id, t.kebrnm || 
t.kedlp || t.kedlr as
counterparty_id, kehi, ketype
dql_type, 
sum(t.ifrs_suspended_amt_huf) as
suspended
From
acd.ai_fuggkam_r_ke_analytic t 

Példa:
 Cognos Controlling Reports 

(10002,10003,20003) 
 Calculation: part of Gross

Income, Net Asset Margin, 
CMI 

 Def.created: 2010.10.01.

 Hoigyan használjuk ezt az adatot?
 Milyen folyamatok épülnek rá?
 Mely kalkulációban használjuk ezt az 

adatot.
 Hol és hogyan riportoljuk az adott 

információt?



Business Glossary
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◾Központi, közös tárhelyet biztosít a Business Data 

Modellben szereplő üzleti definícióknak.

◾A Business View Layer (DWH alapú) riport

adatbázis üzleti tartalmát biztosítja.

◾Hozzárendeli az üzleti definíciókat és csoportokat

a felelős kollégákhoz = Data Definition Owners.

◾Segíti a jövőbeni fejlesztéseket az egzakt

definíciók révén.

◾Csökkenti az adatok rossz felhasználásából, 

félreértéséből fakadó kockázatokat.

◾Hozzájárul a szervezet adatvagyonának

növeléséhez.

◾Segíti a szervezet data governance koncepcióját.



Business Glossary

27 June 2017 12

Saját fejlesztésű, 
rugalmas, 

költséghatékony 
APEX applikáció

Felhasználói szintű 
jogosultságkezelés 
(BDE-k szerkesztése 

is jogosultsági 
mátrixhoz kötött).

Széleskörű szűrési 
lehetőségek.

Szerkesztő és 
megjelenítő felület 

egyben.

Interaktív könnyen 
kezelhető rendszer.

Log-olt tranzakciók
Csatolmányok 

kezelése.

E-mail küldési 
lehetőség a 

változtatásokról.



Főkönyhöz csak napi szinten rekonsziliált

(hóvégi back valued bookings, manual

bookings). 

Nincs jelenleg Single Source of truth szerepe, 

mindenki a saját referencia rendszerében hisz 

(még akkor is ha az DWH-ra ül, mutathat 

mást)

Stabil, robusztus, IT üzemeltette rendszer (lassú

a töltés, nehézkes a fejlesztés, hibajavítás)

Főkönyvhöz napi szinten rekonsziliált (MIS) 

pénzügyi adatok.

Predesztinált „Single source of truth” szerepe 

(rengeteg projekt, adatigény kívánja meg)

Stabil, robusztus, IT üzemeltette rendszer

A teljes kontrolling riportolás (MIS) rá épül, így 

számos információ már elérhető, referensek 

által átvitt értelemben kontrollált  - csak 

„utilizálni” kellett.

Business View Layer
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DWH alapú fizikai adatbázisréteg, szerkezete a logikai adatmodell 

által meghatározott ezáltal üzlet által könnyen érthet, használható.

DWH hátrányaiDWH előnyei



Data Governance – Organisation & Roles

Strategic -

Enterprise

Tactical Level – Cross 

Business Unit

Operational Level –Business Unit Specific

Executive

Data Governance Team (DGT)

Data Governance Chair

Responsible for administering

the program, facilitating use of 

the Data Governance Council, 

communicating program 

components and value to the

organization.

Advisory assistance from

other levels.

Data Governance Partners (DGP)

Regulatory & Compliance, Project 

Management Office (PMO), Information

Technology (IT)

Staff including Application Development, Data 

Design, Security, and other Data Resource

Management

Executive Level

Senior Leadership Team (SLT)

Senior-Most Level knowledge of the program. Leverage

existing business structure as possible. If no structure

exists, utilize a Steering Committee or an executive

founded board or council.

Strategic Level

Data Governance Council (DGC)

Senior Management – VPs and Directors of Group of 

similar participation. One person, plus alternate, for each

Business Unit represented & IT.

Tactical Level

Data Domain Stewards (DDS)

Directors and Managers per identified subject areas.

Data Steward Coordinators (DSC)

Directors and Managers per business of funcional unit.

Operational Level

Data Stewards

Managers and individual contributors, data

definers, producers, users.

These people are presently defining, producing and 

using data as part of their jobs. Recording of the

Data Stewards will be an important enabler of 

improved communications, coordination and 

cooperation among stewards.

CFO,CIO,CRO

B1-B2: risk, 

finance and IT

Expert level

B2-B3: risk, 

finance and IT



Folyamatok

Kiemelten fontos a keretrendszer körüli folyamatok meghatározása, 

és megfelelő szerepkörökhöz rendelése.

• BDM változáskezelési folyamat: 

• BUSINESS: új BDE / meglévő BDE beterjesztése az operatív testület előtt történik az üzleti 

területek által, meghatározzuk a végleges tulajdonost és mindenki közösen elfogadja a 

definíciót. Ezt követi az IT igénykezelési folyamatba csatornázás.

• IT IMPACT folyamat: IT rendszerbeli változások is érinthetik a BDM-et / BVL-t, ez esetben az IT 

(projekt) felelős a szükséges változtatások megtörténtéért.

• Defekt & Incidens Managment: kiemelten fontos a hatékony, gyors 

reágálású defekt incidens menedzsment felépítése az adatpiac köré.

• Elfogadói folyamat: 

• Automatizált rendszeres (napi) rekonsziliáció a főkönyvhöz lehetőleg ügylet szinten.

• Havi elfogadói dashboard-ok (plauzibilitás check az üzleti területek által) és visszajelzés 

kérése.
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Buktatók

• Alulról jövő kezdeményezésként nem áll meg a lábán, erős felsővezetői 

részvétel, igénytámasztás szükséges.

• Felelősségvállalástól való félelem. IT vs. Finance/Risk területek közötti 

határvonal meghúzása konfliktusokat szül. 

• Emberi és pénzügyi erőforrások hiánya. Dedikált erőforrások szükségesek.

• Glossary adatintegráció nélkül nem megoldás.

• Regulatory nyomás extra stresszt jelenthet (ECB, MNB)

• A megszokott banki IT Incidens Management nem feltétlenül hatékony BI 

rendszerek esetében.

• Erős, üzlet közeli Data Quality Management szükséges

• Üzleti területek meggyőzése a közös „igazság” előnyeiről
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