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Adattár alapú Vezetői Információs 
Rendszer
A felsőoktatási intézményeknek folyamatosan fejleszteniük kell magukat, al-

kalmazkodniuk kell a kihívásokhoz: a kutatási kereslethez, a szolgáltatások-

kal kapcsolatos oktatói, kutatói, hallgatói elvárásokhoz. Fejlesztési stratégiáik 

megalapozását, megvalósítását és ellenőrzését megfelelő nyomon követő rend-

szerekkel, információs technológiai eszközökkel támogatott, objektív mérést 

lehetővé tevő vezetői információs rendszerekkel lehet hatékonyan megoldani.

A vezetői információs rendszerek szükségessége

A felsőoktatási intézmények milliárdos költségvetésű, nagyvállalatok-
ra jellemző emberi erőforrással és eszközparkkal rendelkező komp-
lex rendszerek, amelyek irányítása professzionális menedzsmentet és 
azt kiszolgáló modern eszközöket igényel. A 21. századi szolgáltató 
egyetem víziója feltételezi, hogy az oktatás, a gazdálkodás, a létesít-
ménygazdálkodás, a kutatás-fejlesztés mint alapvető területek integ-
rált, egymással kommunikáló rendszerben támogatják az intézmény 
vezetését és munkáját. Az egységessé váló Európai Felsőoktatási Tér-
ségben a magyar felsőoktatási intézmények csak akkor maradhatnak 
versenyképesek, ha a legújabb információs és kommunikációs techni-
kára alapozott szolgáltatásokat megfelelően alkalmazzák.

Jelenleg a felsőoktatási intézmények működésében azonban nem érvé-
nyesülnek kellőképpen a minőségi, hatékonysági szempontok, a legtöbb 



Adattár alapú Vezetői Információs RendszerAVIR

8

intézményben nem épültek ki az eredményességet, a gazdaságosságot, 
az átláthatóságot szolgáló korszerű szolgáltatások, információs rendsze-
rek. A meglévő információs rendszerek, szolgáltatások integráltsági foka 
alacsony, az intézményen belül, ágazati szinten vagy országosan sem 
kompatibilisek egymással, így nincs lehetőség közvetlen adatátvitelre, 
aggregált adatok kezelésére.  Nem megfelelő az intézmények által meg-
fogalmazott olyan általános stratégiai célok mérése és azok teljesítése 
sem, mint az elszámoltathatóság, átláthatóság, fenntarthatóság, haté-
konyság, versenyképesség, vagy nemzetköziség. Nem korszerűek az in-
tézményi informatikai szolgáltató rendszerek, nincsenek egységes adat-
szolgáltatási szabványok, eljárások, nem kielégítő az adatok minősége. 

A magyar felsőoktatásban eddig csupán néhány intézményben je-
lentek meg a vezetői információs rendszerek előzményei, annak el-
lenére, hogy a versenyszféra szektoraiban ez már a vezetői döntés 
támogatásának bevált eszköze. Ugyanakkor az állam szolgáltató sze-
repéhez szintén nélkülözhetetlen a megfelelő információk naprakész 
biztosítása. A szabályozók átalakításához, a munkaerő-piaci elvárások 
feltárásához, fejlesztési források allokálásához, a finanszírozási meg-
állapodások ellenőrzéséhez egyaránt szükséges az adatok naprakész 
áttekinthetősége, egymás mellé rendelhetősége és egységes kezelése.

Az intézményi és ágazati VIR hozzájárulása 
az Európai Unió felsőoktatási programjához
Az Európai Unió felsőoktatási programjának 2. pillére a hatékonyabb 
rendszer szintű stratégiai kormányzás és intézményi szintű menedzs-
ment fejlesztését tűzte ki célul. Ezt a célt kívánja segíteni az Adattár 
alapú Vezetői Információs Rendszer.

A rendszer kialakításának célja a lisszaboni stratégiához csatlakozva 
a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségben való 
versenyképességének növelése, elősegíteni a felsőoktatás szerkezeti 
átalakításának folytatását és kiteljesedését, a képzés és szolgáltatások 
minőségi fejlesztését, illeszkedve a bolognai folyamat elvárásaihoz.

Ezáltal létrejön a felsőoktatási intézményekben kialakítandó, különböző 
információs rendszerek által szolgáltatott adatok egységes rendszerben 
való tárolása, amely lehetővé teszi az intézményben a megalapozott 

Hatékony, stratégiai 
kormányzás és 

intézményi szintű 
menedzsment
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vezetői döntéshozatalt, a képzés munkaerő-piaci használhatóságának 
visszacsatolását; a különböző tudásokat, kompetenciákat megfeleltethe-
tővé teszi az adott képzési és minőségi követelményeknek. A központi és 
intézményi információs rendszerek egymást kiegészítve, illetve egymás-
nak adatot és információt szolgáltatva biztosítják a felsőoktatásban ér-
dekelt összes vezető számára az egységes és integrált információbázist a 
döntéshozatalhoz. Ezzel járulnak hozzá a felsőoktatásért felelős tárca és 
az egyéb felelős szervezetek közötti információáramlás javításához, az in-
tézményi adatok és szolgáltatások egységes minőségi követelményrend-
szerének kidolgozásához, elősegítve, hogy megalapozott információkkal 
rendelkezzenek a felsőoktatás működéséről, teljesítménymutatóiról.

A rendszer kialakításának eredményeit az ágazati irányítás és az in-
tézmények az alábbi területeken hasznosíthatják:
 Az intézményi adattár segítségével az intézmény vezetői gyorsan 

hozzájuthatnak az intézmény ellenőrzött adataihoz és a korábbi-
nál jobban megalapozhatják döntéseiket.
 Az adattár révén lehetőség nyílik hatékonysági és erőforrás-ellá-

tottsági benchmarkok készítésére.
 Az intézmények összemérhetik magukat a felsőoktatási terület 

többi intézményével.
 Intézményi szinten létrejönnek a korábbinál sokrétűbb, differenci-

áltabb információk elérésének és hasznosításának feltételei.
 Megvalósítható lesz az összegyűjtött információk egyszerű újrafel-

használása az intézmények számára is pl. pályázatok készítésekor.
 Lehetővé válik az intézményi igazgatási erőforrások hatékonyabb 

felhasználása, az automatizálás lehetőségeit maximálisan kihasz-
nálva jelentősen csökkenthető az adatszolgáltatással kapcsolatos 
munkaterhelés, egyszerűbb és könnyebb lesz az intézményi adat-
szolgáltatás az ágazati irányítás felé.

Az ágazati és intézményi Vezetői Információs Rendszer célja megteremteni 

az egységes felsőoktatási menedzsment információs rendszert, biztosítva 

a felsőoktatási intézmények számára a hatékony információgazdálkodás 

alapfeltételeit.

Eredmények
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 Az ágazati irányítás képes lesz egységes adatok alapján áttekinteni 
az ágazati és egyes intézményi stratégiai tervek teljesülését.
 Az ágazati irányítás által készített elemzések pontosabb képet mu-

tathatnak a felsőoktatás folyamatairól, lehetővé teszik hosszabb 
távú ágazati stratégiai tervek kidolgozását, a felsőoktatási ágazat 
hozzájárulásának pontosabb mérését az ország és Európa fő stra-
tégiai irányaihoz, a célok teljesülésének követését, a teljesítmény 
értékelését és visszacsatolását.
 A felsőoktatással kapcsolatos ágazati, illetve országos stratégiai 

döntések meghozatala megalapozottabbá válik, ami az egész ága-
zat számára jelentős hozadékkal bírhat.

Megvalósult szakmai fejlesztések: a központi 
kiemelt projekt eredményei

Felsőoktatási intézmények felé nyújtott központi 
szolgáltatások
Az intézményi VIR fejlesztések számára a pályázat, illetve a központi 
program több szinten fogalmazott meg elvárásokat: 

Minimum követelmé-
nyek, specifikációk 
(kötelező)

Ajánlások-mintaalkal-
mazás, módszertan 
(javaslat)

Szakmai támogatás, 
monitoring

  TÁMOP 4.1.1 VIR pályázati 
melléklet

  interfész-specifikáció
  intézményi adatszolgálta-

tás adattartalom

  VIR kézikönyv
  mutatószám-, riportkata-

lógus
  adatmodell
  intézményi VIR demó

  tanácsadás, help desk: 
online road map

  képzés, tapasztalatcsere: 
szakmai klubok, műhelyek

  monitoring
  kommunikáció: rendezvé-

nyek, kiadványok, filmek, 
www.avir.hu

A központi program keretében javaslatot tettünk az intézményi pályá-
zatok VIR alkomponensének szakmai követelményeire. Ez az alábbi 
feladatokat foglalta magában:
 Kidolgoztuk az intézményi VIR mintaalkalmazást, így az intézmé-

nyek munkatársai előre láthatták, hogy milyen eredményt hoz 
fejlesztési munkájuk.

Az intézményeknek 
nyújtott szakmai 

támogatás

Intézményi VIR projek-
tek szakmai követel-

ményrendszere
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 Intézményi adattár adatmodell ajánlást készítettünk, ezáltal az 
intézményeknek támogató információkat adtunk annak érdeké-
ben, hogy a lehető legjobb rendszert építhessék ki maguk számára. 
 Ajánlott mutatószám-gyűjteményt készítettünk, hogy az intézmé-

nyi fejlesztési tervek és a működés ellenőrzéséhez mintát adjunk. 
 Intézményi VIR építést támogató nyomtatott és e-book formátumú 

AVIR kézikönyvet állítottunk össze annak érdekében, hogy az intéz-
mények munkatársai pontosan láthassák, hogyan lehet felépíteni 
egy VIR-t, és abban hol foglal helyet az adott megvalósító pontos 
szerepe, hogyan illeszkedik mások munkájához a sajátja. A kézi-
könyvet külön füzetben kiegészíti két intézményi esettanulmány. 
Az AVIR fejlesztések elméleti megalapozását segíti elő a stratégia-
alkotás felsőoktatási adaptálhatóságát körüljáró tanulmánykötet is.
 Intézményi VIR-fejlesztés folyamatát támogató segédletet – road 

map – hoztunk létre, annak érdekében, hogy könnyebb legyen a 
fejlesztési folyamatot kézben tartani, ellenőrizni. 
 Szakmai fórumok keretében elméleti és gyakorlati kérdésekről 

egyeztettünk elsősorban azért, hogy az intézmények megoszthas-
sák egymással előzetes elképzeléseiket, majd tapasztalataikat, így 
könnyítve egymás és a maguk munkáját.
 A működőképesség kialakítása és fenntartása érdekében a köz-

ponti adatárhoz kapcsolódó mintegy 300 felsőoktatási fogalmat 
tartalmazó felsőoktatási fogalomtárat építettünk és működtetünk. 

A központi (ágazati) és intézményi információs rendszerek közötti köl-
csönös adatszolgáltatás feltételeinek biztosítására az intézményi adatok 
és információk egységes, minőségi követelményrendszerét is ki kellett 
dolgozni: milyen adatokat, milyen formában, honnan kell szolgáltatnia az 
intézményeknek, azaz meghatároztuk a központi interfész adattartalmát. 

A TÁMOP 4.1.1 projektek szakmai előrehaladásának átfogó vizsgá-
latára részletes kérdőívet küldtünk ki, helyszíni látogatások révén 
az intézmények szakmai előrehaladásáról intézményi jelentések 
készültek, valamint szakmai tanácsadást tartottunk a projektek 
szakmai céljainak megvalósítására. Ezen felül a tevékenység kiter-
jedt a jó gyakorlatok összegyűjtésére, disszeminálására, és egy ösz-
szefoglaló jelentés készítésére az intézményi pályázatok keretében 
megvalósított intézményi fejlesztések helyzetéről.

Kölcsönös adatszolgál-
tatás feltételei

Monitoring 
tevékenység
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Központi, ágazati adattár kialakítása 

A felsőoktatási ágazat számára létrejött az AVIR központi adattár. A fej-
lesztés előkészítése érdekében felmértük az adatszolgáltatási gyakor-
latokat (tartalmak és technikák) és ezek jogszabályi hátterét, valamint 
az ágazati irányítás és más szereplők (ágazati minisztérium, MTA, MAB, 
KSH, Tempus stb.) oldaláról feltérképeztük az adattartalmi igényeket.

Sor került az ágazati mutatószámrendszer kidolgozására, illetve a köz-
ponti adattár létrehozására és működtetésére a felhasználói szintek 
és azok tartalma, a megjelenítési minták, valamint arculatok megha-
tározásával. Az adattárban a projekt zárásakor és jelenleg is összesen 
három központi adatforrásból (felvételi, FIR, Államkincstár) kerültek 
be oktatási, gazdasági és létesítménygazdálkodásra vonatkozó adatok. 
Az adattár emellett összesen 19, korábban a statisztikai adatszolgál-
tatásban megszokott módon működő riporttal (jelentéssel), 13 kife-
jezetten az AVIR rendszer logikájához kapcsolódó riporttal (jelentés), 
14 ágazati mutatóval és 5 db OLAP kockával is kiegészül.

Kidolgoztuk a fenntartás rendszerét, szabályait, előkészítését, vala-
mint a szakmai fejlesztések befejezésével egy időben javaslatot dol-
goztunk ki az AVIR-ral kapcsolatos jogszabályi háttér kialakítására is.
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TÁMOP 4.1.1 szakmai támogatása

Intézményi modell kialakítása

A TÁMOP 4.1.3 projekt kiemelt célkitűzése volt, hogy a TÁMOP 4.1.1 
pályázat mellékletében szereplő VIR követelmények leírásával össz-
hangban kidolgozza a felsőoktatási vezetői információs rendszerek 
intézményi modelljét és ehhez különböző szolgáltatásokat, mintaal-
kalmazásokat biztosítson, amelyek segítik az intézményeket a saját 
adattáruk kialakításában.  A szolgáltatások az ágazati VIR-hez történő 
kapcsolódást leíró interfész kivételével ajánlások, melyek felhasználá-
sával az intézmények gyorsan és hatékonyan tudják a saját rendszere-
iket megvalósítani, de teljes mértékben testre szabhatóak és átalakít-
hatóak az intézmények egyedi jellemzőinek és igényeinek megfelelően.

Szolgáltatások, aján-
lások, mintaalkalma-
zások

Az intézményi modellhez kapcsolódó szolgáltatások:

  AVIR Kézikönyv: ajánlásokkal az intézményi stratégia kidolgozásához, 

méréséhez, a VIR kialakításához, e-book formátumban is

  Intézményi adatmodell

  Stratégia és napi működés méréséhez mutatószám- és riportgyűjtemény 

  Intézményi VIR működését bemutató demó

  Az ágazati VIR-hez történő kapcsolódást biztosító interfész leírás 

  A központi adatszolgáltatás adattartalmának leírása
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Stratégiaalkotás a felsőoktatásban
A felsőoktatási intézmények előtt álló feladat a környezethez való al-
kalmazkodás, a megfelelő adaptív válasz kialakítása. Ez vagy a min-
dennapi kihívásokra való reagálásban mutatkozik meg, vagy optimális 
esetben stratégiai tervben ölt testet, amely biztosítja az intézmény 
adottságaira alapozott, a jövőképnek és a küldetésnek megfelelő mű-
ködést. A felsőoktatási intézmények és az egész fel sőoktatási rendszer 
versenyképességéhez szükséges tehát mind ágazati, mind intézményi 
szinten az üzleti szférában már meghonosodott stratégiai menedzs-
ment rendszerek bevezetése és alkalmazása. Az elmúlt 20 évben a fel-
sőoktatási intézmények klasszikus funkciója is jelentősen átalakult, így 
a stratégiai menedzsment folyamat részeként szükséges megfogalmaz-
niuk az intézményeknek, hogy az intézményi stratégiai modellek közül 
mely modellt, vagy a modellek mely változatát választják jövőképül. 

A hazai felsőoktatási 
rendszer előtt álló 

főbb kihívások

Stratégiai
mutatókMutatók

VIR
(riportok)

Elemzés,
modellezés

Felsőoktatási
egyedi adattár

Egyéb

Infra-
struktúra

K + F

Gazdálkodási
adatok

Tanulmányi
adatok

Adatbevitel

Felsőoktatási
adatfeladás

Központi adatok és
mutatók feladása

központi adattár:
Educatio
TÁMOP 4.1.3

oktatási ágazat

intézményi
adattár

Tanulmányi 
rendszerek

Gazdálkodási
rendszerek

K + F 
progr. mgt.

Facility
management

VIR
(riportok)

Elemzés,
modellezés

Stratégiai
mutatókMutatók

Központi
adattár

Adatbevitel

Intézményi
adatok

Külső
adatok

Más
központi
adatok

HR

Külső
rendszerek

Átmeneti
adatkezelés

(Stage1, Stage2)

Az AVIR rendszere
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Oktató egyetem/
főiskola Kutatóegyetem

Térségi szolgáltató 
egyetem/főiskola

G
az

dá
lk

od
ó 

eg
ye

te
m

A klasszikus, államilag 
meghatározott oktatási 
területek kibővülnek, új 
képzések jelennek meg, 
a tervezésben központi 
elem a normatívák, 
paraméterek figyelemmel 
kísérése és az ezekhez 
igazodás, a „piac” az ál-
lami finanszírozásért 
folyó küzdelem színtere, 
a stratégiát a szakok 
számának és az államilag 
támogatott hallgatók 
számának maximalizálá-
sa határozza meg.

A tradicionális kutató-
egyetemen a kutatások 
tervezése és szervezé-
se decentralizáltan tör-
ténik, egyes egységek, 
egyes professzorok saját 
tudományos érdeklődé-
sük, szakmai kapcsola taik 
alapján végzik kutatásai-
kat és szereznek hozzá tá-
mogatókat. 
Az egyetem akadémiai tel-
jesítménye az ő teljesít-
ményük összegeként ér-
telmezhető, nincs az egye-
tem szintjén tervezés, ér-
tékelés, csak annyiban, 
amennyiben a normatívák 
paramétereiben a kutatá-
si adatok számítanak.

Regionális jelentőségű, 
kisméretű intézmények, 
jelentős piaci veszély-
helyzetben, a társadalmi 
szolgáltató szerepet 
nem kötik össze a be-
vételtermelő képesség 
javításával.
A normatív vagy paramé-
ter alapú finanszírozás 
nem elégséges az intéz-
mény fejlesztéséhez, 
a hatékonyság javul, 
koncentrálnak az értel-
miségmegtartó képesség 
javítására. 

Sz
ol

gá
lt

at
ó 

eg
ye

te
m

A stratégia központjában 
az oktatási szolgáltatá-
sok állnak, amelyeket 
központi menedzsment 
tervez és szervez, folya-
matszabályozás és mi-
nőségirányítási rendszer 
működik, folyamatos az 
önértékelés és visszacsa-
tolás, továbbá a piac-
elemzés. Gyors reagálás, 
teljesítményalapú belső 
működés, vevőorientált 
tervezés.

Szolgáltató kutatóegyete-
men jellemzően közpon-
tilag történik a kutatások 
tervezése, a szerződés-
kötés, az egyes egységek, 
kutatók ebben keresik 
meg helyüket. A „főha-
talom” a professzorok, 
professzori testületek, az 
akadémiai stáb kezéből 
kicsúszik, és átkerül az 
adminisztratív stábhoz, 
az egyetemi menedzse-
rekhez.

A térségi társadalmi 
szerepvállalásban, az 
élethosszig tartó ta-
nulásban, a regionális 
innovációban, munkaerő-
piaci kapcsolatokban 
jelentős szerepe van. 
A professzionalizálódó 
menedzsment az új tanu-
lási, tanítási, szervezési 
menedzsment módszere-
ket alkalmazva biztosítja 
a regionális fejlesztési 
szerepet.

Vá
ll

al
ko

zó
 e

gy
et

em

Az oktatási szolgáltatások 
kibővülnek konkrét piaci 
működéssel, akár külön 
felnőttképző intézettel; 
hangsúlyosak a piaci 
költségtérítéses képzé-
sek, külföldi expanzió, 
nemzetközi piaci együtt-
működések, az intézmény 
hálózatok részeként 
működik. A költségtérí-
téses képzések aránya 
összemérhető, vagy akár 
jelentősebb is lehet az 
államilag támogatott 
képzésénél.

Jelentős a vállalkozásként 
felfogott K+F+I tevé-
kenység. Külső perifériák 
jönnek létre, az egyetem 
tulajdonában lévő gazda-
sági társaságokként 
működő kutatóközpon-
tok működtetik a K+F+I 
tevékenységet.

A stratégiában jelentős 
a bevételtermelő ké-
pesség növelése, a ha-
tékonyság és a modern 
menedzsment eszközök 
alkalmazása, elsősorban 
a regionális munkaerő-
piac és vevők igényeinek 
megfelelő képzési, 
alkalmazott kutatási és 
szolgáltatási tevékenysé-
gekkel.

A stratégiai tipizálás 
összefüggései
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A felsőoktatási intézmények megváltozott funkciójára, működési 
gyakorlatára utalnak az olyan fogalmak, mint gazdálkodó egyetem, 
szolgáltató egyetem, vállalkozó egyetem. E fogalmak már önma-
gukban azt jelzik, hogy az intézmények – adottságaiknak és kihívá-
saiknak megfelelően – különböző válaszokat adtak az elvárásokra, 
ami az új tevékenységek eltérő szélességű és súlyú adaptációjában 
nyilvánult meg. 

Kétféle megközelítést alkalmazunk a stratégiai típusok meghatá-
rozásakor:
 Egyrészt a klasszikus, gazdálkodó, vállalkozó és szolgáltató egye-

tem felosztást vizsgáljuk, amely az intézményeket tulajdonképpen 
menedzsment stratégia szempontjából tipizálja. Ez a tipizálás min-
den egyes intézményi folyamat vizsgálatára kiterjed. 
 A másik megközelítés a Balanced Scorecard (BSC) rendszer 

alapján meghatározott folyamatmodellre építve az intézményi 
főfolyamatok szerinti stratégiai típusok meghatározását tartja 
szem előtt, annál is inkább, mert a trendek az oktató egyetem, 
kutatóegyetem, regionális/szolgáltató egyetem/főiskola felosz-
tás felé mutatnak.

Mutatószám-gyűjtemény
A mutatószám- és riportgyűjtemény alapvetően azoknak a felső-
oktatási intézményi vezetőknek a kezében lehet hasznos eszköz, 
akik a felhasználói igényeket definiálják a projekt során, akik azt 
határozzák meg, hogy a döntéshozatali folyamatokban, az ellen-
őrzési tevékenységekhez milyen információra van szükség. Szá-
mukra adnak ötleteket, mutatnak be jó gyakorlatokat, lehetnek 
gondolatindítók. 

A gyűjtemények igyekeznek széles körűen, sok területet felölelve a le-
hető legtöbb példát felsorolni, ezek teljes körű megvalósítása nem 
reális célkitűzés, hiszen a folyamatos előállításuk lényegesen nagyobb 
ráfordítást igényelne, mint amekkora előnnyel járna.

A mutatószám-gyűjtemény vegyesen tartalmaz olyan mutatószámo-
kat, amelyek az intézmény napi operatív működéséről adnak infor-
mációt, illetve a stratégiai célok teljesülését mérik. Nehéz is lenne 

Stratégiai típusok 
– a táblázatot ld. 

az előző oldalon 



Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer AVIR

17

a mutatókat egyértelműen elkülöníteni ebbe a két kategóriába, hiszen 
egy-egy mutató kiválóan alkalmas lehet mindkét célra. (Pl. a késedel-
mesen teljesített K+F projektek száma és az ebből származó vesztesé-
gek az intézmény napi gazdálkodását is befolyásolják, ugyanakkor, ha 
az eredményesség stratégiai célként fogalmazódik meg, akkor a belső 
hatékonyságot jól tudják mérni.)

Léteznek alapmutatók és képzett indikátorok, vannak átfogó intéz-
ményi mutatók, illetve egy-egy részterületre koncentrálók. A mutatók 
egyik része jól mérhető, az intézményeknél meglevő alapadatokból 
könnyen számítható, másik része csak becsülhető.

Az avir.hu-n e-book formátumban is elérhető AVIR Kézikönyv 3. feje-
zetében megfogalmazott szempontok szerint is besorolhatóak a gyűj-
temény mutatói (versenyelőny források, a folyamat szakaszai, külső 
vagy belső hatékonyság, mérhetőség, információforrás, referencia, 
kölcsönhatások). 

VIR riportgyűjtemény
A VIR riportgyűjtemény célja hasonló a mutatószám-gyűjteményhez 
abban a tekintetben, hogy segítséget kíván nyújtani az intézmé-
nyeknek a saját, egyedi vezetői információs rendszerük kialakítá-
sához ötletekkel, mintákkal, jó gyakorlatokkal. Abban eltér viszont 
a mutatószám-gyűjteménytől, hogy az egy témakörön belüli, szo-
rosan egybetartozó mérőszámokat összegyűjti egy csokorba, és 
igyekszik hozzátenni azt is, milyen bontásokban (milyen dimenziók 
mentén) lehetnek érdekesek a mérőszámok. Mint ahogy egy táblá-
zatos kimutatásban tipikusan több mérőszám (érték) van megadva, 
különböző részletezettségben, bontásban, ugyanúgy a riportgyűj-
temény is igyekszik az értelmes mérőszám- és dimenziókombiná-
ciókat össze rendezni.

Hozzávetőlegesen 450 mutatót tartalmazó, az avir.hu-ról letölthető gyűj-

temények felhasználásával gyorsabban, hatékonyabban és átfogóbban 

lehet a VIR-rel szembeni követelményeket meghatározni.

Intézményi VIR 
kialakításának 
támogatása
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A valóságban azonban az így összegyűjtött mérőszámok és dimenziók 
nem egyetlen riportban kerülnek megjelenítésre, azaz nem feltétlenül 
egy táblázat vagy grafikon áll elő a felhasználói felületen. A gyűjte-
mény tartalmaz olyan elemeket, ahol 10-20 mérőszám és ugyanennyi 
dimenzió van megadva. Ezeket egyetlen áttekinthető táblázatba nem 
lehet belesűríteni. Az már a felhasználó (vagy a tervező) feladata, hogy 
olyan értelmes kombinációt állítson elő a részletes tervezés során, 
amely leginkább fedi az információs igényeket, ugyanakkor mégis 
áttekinthető, kezelhető méretű táblázatokat eredményez.

Magyar Minta Egyetem – VIR demó
Az avir.hu-ról elérhető demó vezetői információs rendszer azzal a cél-
lal készült, hogy a felsőoktatás szakemberei betekintést nyerhessenek 
egy minta egyetem információs rendszerének működésébe, átláthas-
sák annak funkcióit, „kattintgatva” megismerkedhessenek a rendszer 
vezetői döntést támogató előnyeivel. A demó VIR statisztikai kimuta-
tásai a Magyar Minta Egyetem adatait tartalmazzák.

A demó VIR-hez két felhasználó kapcsolódhat: rektor és oktatási 
igazgató. A két felhasználói felület valamelyest eltér, a felhasználók 
részben más információkhoz férhetnek hozzá, ezáltal a rendszer több 
különböző jogosultsággal használható.

A gyűjtemények felhasználásával gyorsabban, hatékonyabban és átfogób-

ban lehet a VIR-rel szembeni követelményeket meghatározni. A gyűjte-

mények igyekeznek széles körűen, sok területet felölelve, a lehető legtöbb 

példát fel sorolni. Ezek teljes körű megvalósítása nem reális célkitűzés, 

hiszen a folyamatos elő állításuk lényegesen nagyobb ráfordítást igényelné-

nek, mint amekkora előnnyel járnak.

A program során több mint 300 riporttervet, javaslatot tettünk közzé 

letölthető formában az avir.hu-n.
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Intézményi VIR adatmodell
A TÁMOP 4.1.3 program az adatmodell céljait a következőkben fogal-
mazta meg:
 Adjon mintát az intézmények számára a saját adattár alapú veze-

tői információs rendszerük kialakításához.
 Mutassa be az adattárakra jellemző, témacsoportok köré szerve-

ződő, többszintű adatkezelést.
 Tegyen javaslatot konkrét adattartalomra azon témaköröknél, ame-

lyek minden felsőoktatási intézményben hasonlóképp jelentkeznek.

Az avir.hu-n elérhető adatmodell egy ajánlás, amely jó kiindulási alap-
ja lehet az intézményi adattár alapú VIR megtervezésének. A modell 
leírásához használt fogalmak, paraméterek úgy kerültek kialakításra, 
hogy érthető legyen az adattár-építésben (dimenzionális adatmodell 
kialakításban, OLAP kockák rejtelmeiben) kevésbé járatos intézményi 
szakértők számára is, ugyanakkor bizonyos mértékig jó támpont le-
het a szakavatott üzleti intelligencia szakértőknek is, akik várhatóan 
a felsőoktatási „szakmában” kevésbé járatosak.

A modellt egyetlen intézmény sem tudja közvetlenül, változtatások 
nélkül felhasználni. Minden intézménynek testre kell szabnia a saját 
felhasználói igényei és meglevő forrásadatainak különbözősége miatt. 

Az MME vezetői infor-
máció rendszere



Adattár alapú Vezetői Információs RendszerAVIR

20

Nem lehet közvetlenül felhasználni a megvalósítás terveként, mert 
nem logikai, illetve fizikai rendszertervnek készült. 

A modellnek kétféle célközönsége lehet:
Egyik az intézményi szakemberek, akik felsőoktatási oldalról közelít-
ve inkább az adattartalomra koncentrálnak. Ők várhatóan a riport- 
és mutatószám-gyűjteménnyel kiegészítve az adatmodell aggregált 
szintjét tudják felhasználni az igények pontosabb megfogalmazásá-
hoz, a rendszer adattartalmának véglegesítéséhez.

Másik az üzleti intelligencia területen járatosabb informatikai 
szakemberek, akik a projektben a rendszerterv elkészítéséért fe-
lelősek, a technikai megvalósítást végzik. Ők várhatólag a modell 
alapadat szintjét tudják felhasználni az adattár megtervezéséhez, 
a forrásrendszerekből való adatbetöltések kialakításához, illetve az 
aggregált szint segítséget tud adni számukra a szoftvertechnológiá-
tól is függő OLAP kockák megtervezéséhez.

A modell kialakításánál figyelembe vett főbb szempontok:
 Teljes körű legyen, azaz minden olyan területet és témakört lefed-

jen, ahol információra lehet szükség a döntéshozatalhoz, a tájé-
koztatáshoz, a teljesítmények értékeléséhez, az intézményi műkö-
dés kontrollálásához, a stratégiai tervezéshez stb.

2009 decemberében publikálta elsőként az Educatio Nonprofit Kft. 

az ajánlásnak szánt intézményi adatmodellt. A rendezvényt követően 

számos észrevétel, javaslat érkezett az adatmodell továbbfejlesztésére, 

alakítására. Az intézményi kollégák szakmai klub keretében szűkebb kör-

ben átbeszélték az adatmodellel kapcsolatos észrevételeket, véleményezte 

a Magyar Rektori Konferencia, valamint informatikai cégek is javasoltak 

módosításokat. Az észrevételek feldolgozása alapján készült el az adatmo-

dell avir.hu-n jelenleg is elérhető, második verziója.
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 A kialakítás főképp a felsőoktatási szakmai követelményeknek 
feleljen meg, kevésbé fontos, hogy informatikailag legyen pon-
tos. Épp ezért a modell kialakítását számos intézményi szakértő 
segítette.
 Felhasználja a korábbi, hasonló témában elért kezdeményeket, 

eredményeket (pl. HEFOP 3.3.1 normatív folyamatmodell, felső-
oktatási adattár stratégia stb.).
 Egységes legyen a riportgyűjteménnyel, az abban megjelenő ri-

portok az adatmodellre alapozva megvalósíthatóak legyenek.
 Illeszkedjen a meglevő forrásrendszerekhez, főképp a tanulmányi 

és gazdálkodási rendszerek esetében. Ugyanakkor az intézményi 
rendszerek meglehetősen eltérőek mind megvalósulásukban, 
mind adattartalmukban és technológiájukban, ezért esetükben 
inkább a felhasználás oldaláról közelítsen.
 A központi adattár felé menő adatszolgáltatás teljes körűen 

megvalósítható legyen. A központi adattárba a meglevő adat-
szolgáltatások adattartalmán kívül több információ nem kell, 
ezért az adattárban alapadat szinten minden olyan adattartalom 
megtalálható legyen, amiből az intézményi adatszolgáltatások 
és ebből következően a központi adattár felé küldendő adatok 
is előállíthatóak.
 Megfeleljenek az adattárépítés általános szakmai követelményeinek.
 Megfeleljen a TÁMOP 4.1.1-ben meghatározott követelményeknek, 

adattartalmaknak.

TÁMOP 4.1.1 intézményi VIR
Az intézményi vezetői információs rendszer kialakításának egyik célja, 
hogy az országos felsőoktatási adattár számára adatokat szolgáltas-
son, ami idővel kiváltja a jelenlegi adatszolgáltató gyakorlatot. Ehhez 
bizonyos követelményeknek meg kell felelnie a rendszernek.

A központi adattár az adatok fogadása mellett az intézmények szá-
mára olyan hasznosítható adatokat is szolgáltat, amelyre jogszabályi 
keretek lehetőséget adnak. Ilyenek például a más intézményekkel való 
összevetésre alkalmas országos, regionális vagy szakterületi szinten 
aggregált adatok. Ezek lehetnek valamely más központi szervezettől 
gyűjtött adatok, vagy az intézményi információk alapján a miniszté-
riumi adattárban képzett mutatók.
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A „road-map” az intézményi VIR projektek vezetői vagy az egyes részfel-
adatok felelősei számára olyan támogatást biztosít, amely lépésről lé-
pésre segíti a tervezést, a végrehajtást, és a kapcsolódó információkat, 
szakmai anyagokat a tevékenység-sorozat egyes állomásaihoz rendeli. 
Ezáltal a folyamatleírás nemcsak szakmai támogatást tud biztosítani 
a projekt megvalósításához, hanem a központi program során elké-
szült anyagokat is áttekinthetővé teszi. A kapcsolódó szakmai anyagok 
folyamatosan bővülnek, így egy interaktív és dinamikusan bővülő szak-
mai támogató felület jön létre. A felületen lévő anyagok folyamatosan 
bővülnek, az új anyagok és információk itt is megjelennek, hogy egy 
témakörhöz kötve könnyen elérhetőek, megtalálhatóak legyenek.

Az egyes fázisok leírása nem intézményspecifikus. Ez egy javasolt 
menetrend és leírás, amelynek fő célkitűzése egy olyan ajánlás meg-
fogalmazása és tevékenységi sorrend csoportosítása, amely kizárólag 

„VIR road map”
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a szakmai megvalósítást szolgálja. Az útmutató az általános (nem a 
VIR projektekhez kötődő) és a projektmenedzsment kérdéseket csak 
érintőlegesen tartalmazza. Nem célja a rendszerhez kapcsolódó jogi 
és gazdasági kérdések (pl. közbeszerzések lebonyolítása) taglalása, 
kizárólag a szakmai megvalósítás egyes lépéseire tér ki.

Interfész-specifikáció
Az eddig felsorolt szolgáltatásoktól eltérően az interfész-specifikáció 
nem egyszerű ajánlás, hiszen azt az eljárásrendet és technikai leírást 
tartalmazza, amellyel az egyes intézmények kapcsolódni tudnak a 
program központi rendszereihez.

A központi/ágazati adattár interfész adattartalmi javaslatait az 
Educatio Nonprofit Kft. szakértői az ágazati szereplők igényeinek 
feltárása és feldolgozása alapján alakították ki. A TÁMOP 4.1.1-ben 
nyertes felsőoktatási intézmények képviselői és a felkért szakértők ezt 
a javaslatot megvizsgálták és módosításokat kértek. 

Ezen vélemények és a felmért adatszolgáltatási gyakorlatok, lehető-
ségek alapján, továbbá a központi adattár fejlesztési lehetőségeit is 
figyelembe véve alakult ki az avir.hu-n közreadott interfész adattarta-
lom, amelyet az Educatio Nonprofit Kft. végső elfogadásra megküldött 
a minisztériumnak.

A könnyebb értelmezéshez és használhatósághoz közreadott Intézmé-
nyi interfész leírás című dokumentumon túl az alábbi elemek érhetők 
el a honlapon:
 Intézményi interfész táblák, amelyek az interfész tartalmi részének 

táblánkénti összefoglaló információit tartalmazzák. 
 Témakörök adatforrásai, amelyek a központi adattár témaköreit 

sorolják fel, illetve megadják, hogy melyik témakörnek mi az adat-
forrása az országos adattárban.
 Interfész mezőket bemutató táblázat, ami az egyes interfész táblák 

részletes mezőleírásait tartalmazza.
 Szótár tábla, ami az egyes mezők engedélyezett értékkészletét 

tartalmazza. 
 Intézményi interfész technikai dokumentáció: az adatszolgáltatási 

interfész átfogó leírása. 

Az interfész és 
segédletei
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 AVIR – CSV formátumleírás: meghatározza, hogy az adatszolgál-
tatás során a HASH kód generáláshoz milyen formátumú CSV ál-
lományt kell használni.
 AVIR – Hibakódok listája: az adatküldés során kapott válasz üze-

netekben megjelenő hibakódok leírása.
 Intézményi interfész példa állományok: az adatküldés minta adatai 

két adattáblára. A csomag tartalmazza az ellenőrző HASH generá-
lásához használt CSV állományt és az üzenetek XML állományát is.
 Az AVIR-ból lekérhető adatkör első verziója. A dokumentum az 

eddigi szakmai egyeztetések alapján állt össze. 

Fogalomtár
A fogalomtár létrehozásának célja az volt, hogy az AVIR projekt alapjául 
szolgáló kifejezések azonos értelmezést kapjanak. Ehhez elkészült a leg-
fontosabb – a projekt zárásakor mintegy 300 darab – fogalom definíció-
ja. Ezek online elérhetőek az avir.hu-n, letölthetők, a felhasználók által 
tovább formálhatóak, amennyiben további pontosításra van szükség.

Fogalomtár
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Az online fogalomtár kereshető, kirajzolja a kifejezések kapcsolódási 
térképeit, visszakereshető az adott fogalom definiálásának története, 
az egyes változatok vagy a szerkesztéshez kapcsolódó hozzászólások.

Magán az AVIR/VIR projekten belül csak egy helyen kötelező a központi 

AVIR Fogalomtárhoz kapcsolódni: az interfész adatai esetében. Egy adott 

intézményen belül mindenki kialakíthatja a saját „nyelvét”, saját fogalom-

rendszerét. Az elkészült fogalomdefiníciókat a VIR-t fejlesztő intézmények 

egy része saját fogalomtárába áttöltötte további felhasználásra.
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A támogató tevékenység eszközei

Kiadványok
A kiadvány a felsőoktatási környezetben megvalósuló VIR fejlesztések-
hez nyújt szakmai, módszertani támogatást: a stratégia kialakításától 
és annak nyomon követésétől az informatikai kivitelezésig tartó lépé-
sekhez, teendőkhöz nyújt gyakorlati segítséget. Tekintettel a hazai 
felsőoktatás sokszínűségére, a kötet nem törekszik uniformizált folya-
matleírásra, és nem is tekinthető konkrét pályázati program segédle-
tének, hanem elsősorban a vezetői információs rendszereket fejlesztő 
és működtető intézményi szakembereknek nyújt hosszabb távon is 
használható gyakorlati kézikönyvet, amely – különösen a bevezető, el-
méleti fejezetet – az intézményi vezetőknek, s mindazon felsőoktatási 
szakembereknek készült, akik érintettek vezetői információs rendszer 
fejlesztésében vagy alkalmazásában.

Az esettanulmányokat tartalmazó – és a Kézikönyvet kiegészítő – fü-
zet a hazai felsőoktatás viszonyaihoz alkalmazkodó intézményi VIR 
fejlesztések gyakorlati tapasztalatait összegzi. 

A Kézikönyv felépítését követve a stratégiakészítéstől a mutatószám-
rendszer kidolgozásán át eljut a kapcsolódó informatikai fejlesztési 
feladatokig. A két hazai egyetem példái, módszerei és tapasztalatai 
hasznos és praktikus információkkal szolgálnak a VIR fejlesztésben 
érintett felsőoktatási intézmények számára.

A hatékonyan működő vezetői információs rendszerek kialakítá-
sához – a szükséges informatikai fejlesztéseken túl – nélkülözhe-
tetlen az egyetemek és főiskolák irányításában egy újfajta straté-
giai és menedzsment szemlélet meghonosítása, alkalmazkodva 
a felsőoktatási környezet sajátos igényeihez. A tanulmánykötet a 
felsőoktatási stratégiai gondolkodás és intézményvezetés elméleti 
kérdéseit, nemzetközi és hazai gyakorlatát bemutatva járul hozzá 

A könyv e-book formátumban elérhető számos online szolgáltatás kapcso-

lódásával az avir.hu oldalon.

s tta lmá

STRATÉGIAI

GONDOLKODÁS A 

FELSŐOKTATÁSBAN

tanulmánykötet
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ahhoz, hogy a felsőoktatási vezetői információs rendszerek mö-
gött minél inkább megalapozott stratégiai szemléletű intézmény 
irányítás valósuljon meg.

Rendezvények
A vezetői információs rendszer kiépítése elsősorban nem technikai, 
hanem szemléleti és szervezeti kérdés. Az AVIR program egyik célja 
volt, hogy a felsőoktatási intézmények vezetői és a vezetésben dol-
gozó munkatársak pontos képet kapjanak erről. Ennek a tájékoztató, 
szemléletformáló munkának az egyik eleme volt a Felsőoktatási 
Stratégiai Műhely.

A három részből álló kerekasztal-beszélgetés feladata az volt, hogy a 
stratégiai gondolkodás és tervezés alapjait, eddigi eredményeit, lehe-
tőségeit, eszközeit és mindennapi gyakorlatát mutassa meg a követ-
kező témák köré csoportosítva:
 Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban és az intézmény irányítás 

változásai (2009. október),
 Menedzsmenttámogató eszközök (minőségirányítás, folyamatme-

nedzsment, szervezetfejlesztés stb.) (2010. március),
 VIR, használata, tapasztalatok, bevált gyakorlatok (2010. május).

Az eseményekről videobeszámoló készült azzal a céllal, hogy a közö-
sen megfogalmazott szempontok minél szélesebb körben hozzáfér-
hetővé váljanak.

A szakmai klubok célja, hogy az intézményi VIR fejlesztésben közre-
működők számára konzultációs lehetőséget és fórumot biztosítsanak 
egy-egy aktuális téma kapcsán:
 Intézményi adatmodell validálása (2010. február)
 Interfész validálás (2010. március)
 Az intézményeknek szolgáltatandó adatok validálása I. (2010. június)
 Az intézményeknek szolgáltatandó adatok validálása II. (Interfész) 

(2010. október)
 Az intézményeknek szolgáltatandó adatok validálása III. (Interfész) 

(2010. november)
 A központi adattár bemutatása a VIR-t fejlesztő felsőoktatási in-

tézményeknek (2011. január)

Stratégiai műhelyek 
– a stratégiai 
gondolkodás és 
tervezés alapjai

Szakmai klub sorozat
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Vezetői rendszerek a felsőoktatásban címmel 2009. január 21-én várta 
a meghívottakat az első szakmai nap. A központi program bemutatása 
mellett hazai és külföldi példákat is megismerhettek a jelenlévők. Kerek-
asztal-beszélgetés során fejthették ki véleményüket a felsőoktatás vezetői.
Központi fejlesztések és az intézmények szakmai támogatása címmel 
rendezte meg 2009. december 8-án második AVIR Szakmai napját az 
Educatio Nonprofit Kft. A rendezvény célja az volt, hogy a központi fej-
lesztések, az AVIR projekt jelenlegi állása és eddig elért eredményeinek 
bemutatása mellett az intézmények számára saját vezetői információs 
rendszerük kiépítéséhez nyújtott szolgáltatásokat is megismertesse a 
felsőoktatási szakemberekkel és a téma iránt érdeklődőkkel.

Adatalapú döntéshozatal és stratégiaalkotás a felsőoktatásban – 
Több mint két év fejlesztői munkát követően érkezett zárásához 
a TÁMOP 4.1.3 projekt, amelynek alkalmából 2011. február 24-én 
zárókonferencia keretében összegezték az Adattár alapú Vezetői 
Információs Rendszer (AVIR) és a Diplomás Pályakövető Rendszer 
(DPR) eredményeit.

AVIR.hu
A honlapon a TÁMOP 4.1.3 Adattár alapú Vezetői Információs Rend-
szer projektben létrejött központi adattár tekinthető meg. Az adat-

Szakmai napok

Zárókonferencia

A központi adattár

avir.hu nyitóoldal
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tárba belépve különböző forrásokból érkező adatok kapcsolhatóak 
össze egyszerűen, rendszeres és ad hoc lekérdezések, egyedi elem-
zések és modellek formájában.

A honlap nyitóoldaláról elérhetők továbbá az AVIR projekt háttér-
információit tartalmazó oldalai is. Itt azok az anyagok és szolgáltatá-
sok találhatók meg, melyeket a felsőoktatási intézményi VIR-ek támo-
gatására fejlesztett az Educatio Nonprofit Kft. – ilyen például a jelen 
kiadványban is bemutatott AVIR Kézikönyv, a Minta Egyetem Vezetői 
Információs Rendszerét bemutató demó, az ágazati VIR demó, az in-
tézményi VIR adatmodell és a fogalomtár. Itt mutatkozik be a központi 
adattár fejlesztése is.

Hírlevelek
Az ágazat és az intézmények képviselőinek szóló, rendszeres e-mailes 
hírcsokor az AVIR-projekt aktualitásairól. A hírlevelet rendszeresen 
megkapták többek között az intézmények rektorai, TÁMOP 4.1.1-es 
pályázatok projektmenedzserei és közreműködői is.

Monitoring
A monitoring tevékenység célja képet kapni arról, hol tartanak az intéz-
mények saját fejlesztéseikkel, milyennek ítélik az Educatio Nonprofit 
Kft. központi projekt keretében végzett támogató tevékenységét, mi-
lyen várakozásokkal tekintenek a jövőre.

A monitoring tevékenység keretében tizenkét AVIR-látogatás zajlott le, 
melyeket egy helyzetfeltáró-információgyűjtő fázis előzött meg kérdő-
ívek kitöltésével, illetve a fejlesztési munka során elkészült kapcsolódó 
dokumentumok bekérésével. Ezek gyorselemzése alapján kerültek kivá-
lasztásra a személyes látogatásra kijelölt felsőoktatási intézmények. A lá-
togatások során az intézmények bemutatták fejlesztéseik állását, illetve 

Az adattár megteremti az egységes felsőoktatási menedzsmentinformációs 

rendszer szakmai alapjait és biztosítja a felsőoktatási intézmények számá-

ra a hatékony információgazdálkodás alapfeltételeit.



Adattár alapú Vezetői Információs RendszerAVIR

30

megfogalmazták igényeket és észrevételeiket a téma kapcsán. A mo-
nitoring tevékenységről készített részletes összefoglaló anyagokat az 
érintett intézmények megkapták, illetve elérhetők az avir.hu honlapon.

Központi adattár és lekérdező felület 
= AVIR portál

A központi adattár a felsőoktatási AVIR-ban, miként azt neve is mutatja, 
egy „klasszikus” adattárra épülő rendszer, így nem összesített adatok 
kerülnek az adatot szolgáltató rendszerektől, intézményektől az adattár-
házba, hanem a legalapvetőbb, elemi adatok, mindazon témakörökben, 
amire a rendszer használói, üzemeltetői alkalmassá teszik.

E technológia és eljárás előnye, hogy össze lehet kapcsolni már 
meglevő adatszolgáltatási rendszerekkel, ezáltal nem okoz többlet-
adminisztrációt. Előnye továbbá, hogy automatizáltan működnek 
egyes folyamatai, aminek eredményeként, ha új információ jelenik 
meg az elektronikus adatszolgáltató rendszerek valamelyikében, 
az – meghatározott időn belül – a központi adattárházban is el-
érhetővé válik.

A rendszer legfőbb kiválósága azonban a folyamatos adatszolgálta-
tásban rejlik, hiszen nem alkalmanként és meghatározott, konkrét 
célból történik az adatkérés, aminek köszönhetően kevéssé torzulnak 
az információk, így rövid idő alatt tiszta, megbízható adat alapú in-
formációk állnak majd a rendelkezésünkre.

A kiválóságai közé tartozik az is, hogy csökken, és előbb-utóbb meg-
szűnik a külön adatkérés és szolgáltatás, mert a rendszerben tárolt 
alapadat-struktúra lehetővé teszi, hogy maga a kérdező csoporto-
síthassa úgy az információkat, hogy kérdésre megkapja a válasz. Az 
adatszolgáltatás ezáltal nem az intézményeket terheli, ami különösen 
fontos tényező lehet, ha tudjuk, hogy egy közepes méretű felsőok-
tatási intézmény életében egy tanév során átlagosan 70 különböző 
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szintű és tartalmú adatszolgáltatás zajlik csak az oktatásra, kutatásra, 
hallgatókra, oktatókra, pályázatokra vonatkozóan.

A központi adattár kialakítása

A specifikáció elkészítését az igények felmérése előzte meg, melynek 
keretében interjúk készültek az ágazati szereplők és a háttérintézmé-
nyek széles körében. 

Az adattár felülete

A központi adattárban a különböző forrásokból érkező adatok kap-
csolhatóak össze egyszerűen, rendszeres és ad hoc lekérdezések, egye-
di elemzések és modellek formájában. Az adattár ezzel megteremti 
az egységes felsőoktatási menedzsment-információs rendszer szakmai 
alapjait és biztosítja a hatékony információgazdálkodás alapfeltételeit.

A nyitóoldal segíti a felhasználót az elérhető információk megtalálásában.

A táblázatot ld. 
az előző oldalon 

A központi adattár 
nyitóoldala



Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer AVIR

33

Az adattár felületén elérhető jelentések könnyen áttekinthetővé és ér-
telmezhetővé teszik a keresett adatokat, miközben lehetőség nyílik az 
adatok hagyományos (táblázatos) kezelésére is. További lehetőség, hogy 
az adott jelentés tartalmát a felhasználó különféle adatformátumban le-
menthesse, és kinyerje további felhasználásra (pl. további elemzésre) is.

Jogi, működési támogató környezet és ágazati 
szintű adatszolgáltatások

A szükséges jogi támogató környezet kialakítása az új felsőoktatási tör-
vény elfogadásával véglegesül majd. Ennek keretében biztosítani kell, 
hogy a felépített rendszer „élő”, használható és működő legyen, és ne 
csak egy „szép kísérlet” maradjon. Ezáltal lehetőség nyílik arra is, hogy 
az eddig külön jogszabályokban szereplő adatszolgáltatások együtt, egy 
helyen, közös cél érdekében integrálódjanak, megteremtve ezzel a „jó 
kormányzáshoz” szükséges adatalapú döntéshozatal lehetőségét. Jelen 
munkánk során ehhez az alapokat tudtuk megteremteni: kijelöltük a 
célokat, meghatároztuk a feladatokat és az együttműködő rendszereket, 
valamint megteremtettük a technikai alapokat.

Cél, feladatok, 
együttműködő 
rendszerek, technikai 
alapok

Egy jelentés az adat-
tárból
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Az Educatio Nonprofit Kft.-nek – a Nemzeti Erőforrás Minisztérium-
mal, mint megrendelővel közösen –, a jövőben gondoskodnia kell 
majd arról is, hogy azon intézmények is bekapcsolódhassanak az 
adatszolgáltatás ezen módjába, akik nem vettek részt intézményi 
VIR fejlesztésben.

Fenntartás, folytatás

A fenntartás során lehetővé válik az intézményi fejlesztések további 
támogatása és a rendszer üzemeltetésének kialakítása. A tervek 
szerint a minisztérium létrehoz egy „támogató munkacsoportot”, 
amely kialakítja a működés napi rutinját, vagyis hogy ki, milyen 
jogosultsággal, mit láthat az adattárban, hogyan igényelhet infor-
mációt; milyen adatok kerüljenek a jelentésekbe, hogyan kerülje-
nek publikálásra.

A fenntartás tervezett tevékenységei (a teljesség igénye nélkül): a fo-
galomtár bővítése, tanácsadás, a közzétett információk értelmezése, 
kialakított szolgáltatások fenntartása, támogató környezet működte-
tése (pl. szakmai klub sorozat folytatása) stb.

A fenntartás mellett tervezés alatt áll a TÁMOP 4.1.3 folytatása, mely-
nek során már nem a technikai fejlesztésekre kerül a hangsúly – hi-
szen annak alapjait megteremtette az első, most lezáruló szakasz –, 
hanem újabb adatkörök bevonására (pl. K+F+I, kredit-monitoring) és 
az adatbányászat kialakítására.

Összefoglalás

Végezetül álljon itt a központi AVIR projekt  működésének „folyamat-
ábrája”, ami bemutatja, hogyan épül fel a teljes rendszer, és ezál-
tal miként szolgálja a „jó kormányzás” európai és a magyarországi 
modelljét. Bármilyen struktúrában is működik a felsőoktatási ágazat 
irányítása, finanszírozása, elengedhetetlen egy olyan adat alapú in-
formációs rendszer alkalmazása, ami automatikusan, folyamatosan 
és biztonságosan szolgáltatja a szükséges információkat.
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