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1. Bevezetés 
 

Az intézményi vezetői rendszer kialakításának egyik kiemelt célja az intézmény 
vezetőinek információkkal való kiszolgálása, másik fő célja, hogy az országos 
felsőoktatási adattár számára adatokat szolgáltasson, ami idővel kiváltja a 
jelenlegi adatszolgáltató gyakorlatot. A szolgáltatandó adatok pontos köre a 
TÁMOP 4.1.3 program keretében kerül kidolgozásra.  

A központi adattár az adatok fogadása mellett az intézmények számára 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 az OKM adattárában képzett mutatók. 

2. Szakmai követelmények 
A szakmai dokumentum az opcionális elemeket külön jelöli, ahol ilyen jelölés 
nincs, az minden esetben kötelező elvárás. Amennyiben a kötelező elemeket az 
adott felsőoktatási intézmény korábbiakban nem vezette be teljes körűen és az 
egész intézményre kiterjedően, akkor ezeket a projekt során kell megvalósítani. 

A rendszer felhasználói és a biztosított felhasználások 
(információszolgáltatások) 

Felhasználás Célcsoport 
Felsővezetői mutatószámok  
A felsővezetés számára biztosított, az intézmény 
működéséről, stratégiájának megvalósulásáról 
információt nyújtó aggregált (intézményi, legföljebb 
kari szintű) teljesítménymutatók (20-40 db mutató 
intézményenként, illetve karonként). 

Felső vezetők 
rektor; helyettesek, 
dékánok; stratégiai, 
pénzügyi, tanulmányi 
igazgatók 

Vezetői döntéstámogatási rendszeres riportok 
A felsővezetők és vezetők számára szükséges 
információk biztosítása automatizált módon: 

• napi döntéshozatalhoz 
• tervezéshez, stratégia alkotásához 
• átfogó kép alkotásához az intézmény 

működéséről. 
Ad hoc lekérdezések, elemzések 
A felmerülő ad hoc vezetői kérdések gyors 
megválaszolhatóságának biztosítása, valamint olyan 
elemzések, kimutatások, előrejelzések, modellek 
készítése, amelyek segítik az intézmény hatékonyabb, 
minőség elvű működését a felvételitől kezdve a 

Vezetők 
felsővezetők és az 
egyes karok, 
tanszékek, tanulmányi 
osztályok és egyéb 
kiszolgáló 
intézmények 
(könyvtár, 
informatika, 
kollégiumok, kutatók 
stb.) vezetői 



diplomás pályakövetésig. 
Adatszolgáltatások 
A kötelező adatszolgáltatások automatizált 
működésének kialakítása, ad hoc adatszolgáltatási 
igényekre gyors és egyszerű adatgyűjtések 
megvalósíthatóságának biztosítása. 

Fenntartó, OKM, más 
központi 
(magyarországi és 
európai) intézmények 

Tájékoztatások 
A rendszerben kezelt, publikus információk 
automatizált megjelenítése az érdeklődők felé az 
intézményi honlapon vagy más portálon keresztül.  
(opció) 

Belső (oktatók, 
hallgatók) és külső 
felhasználók 
(jelentkezők, 
érdeklődők, 
munkáltatók, sajtó) 

Adattár alapú működés biztosítása 
A rendszernek adattár alapon kell működnie, azaz egy olyan központi adattárat 
kell kialakítani, amely egységes adatgyűjtésen keresztül integráltan kezeli a 
különböző rendszerekből származó adatokat, melyben az adatokat idősorosan 
tárolják, valamint biztosított, hogy az adatok nem változnak. Ugyanakkor az 
adatok szervezése témakörök alapján, a felhasználói lekérdezést elősegítő 
módon történik. 

Rendszer felépítése, elvi működése, kapcsolódása a központi 
AVIR-hoz 
Az intézményi és az országos adattár kapcsolatát mutatja az alábbi ábra:  
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Az intézményi adattár a helyi rendszerekből (pl. tanulmányi, gazdálkodási 
rendszerből) részletes adatokat vesz át. Ezek egy részét átadja az OKM 
adattárháza számára. Az OKM-es adattár jelenleg nem létezik, a TÁMOP 4.1.3 
program keretében kerül kialakításra az a kommunikációs interfész, amin 
keresztül az intézményi rendszerek adatot tudnak szolgáltatni. 

Az intézményi rendszernek az adatszolgáltatással kapcsolatban az alábbi 
feltételeknek kell megfelelnie: 

• az adatok köre kiterjed a jelenlegi hivatalos adatszolgáltatásokra; 
• a rendszer az adatokat nem összesített formában, hanem elemi szinten – 

de természetesen anonim módon – szolgáltatja; 
• a szolgáltatott adatok hitelesítettek; 
• az adatszolgáltatás elektronikus úton történik, az Educatio Kht. által 

biztosított kommunikációs rendszeren keresztül, melynek pontos interfész 
specifikációját a TÁMOP 4.1.3 program dolgozza ki, és az Educatio Kht. 
publikálja; 

• az adatszolgáltatás során az egyes fogalmak értelmezése az Educatio Kht. 
által publikált fogalomtár alapján történik. 

 

Az Educatio Kht. a TÁMOP 4.1.3 program keretében kidolgozza azt az ajánlást, 
amely tartalmaz egy lehetséges adatmodellt, vezetői mutatószámokat és 
jelentésrendszert. A pályázók a megvalósítás során ehhez  hozzáférnek, így 
alapját képezheti a saját rendszer tervezésének. A TÁMOP 4.1.3 ajánlásainak 
alkalmazása részben kötelező, az ajánlott adattartalom további bővítése vagy a 
kötelező adatszolgáltatások adatait nem érintő szűkítése, illetve a jelentések, 
mutatószámok módosítása az intézmény saját döntése alapján lehetséges. 
Megkötést mindössze az adatszolgáltatás jelent, a központi adattár felé 
szolgáltatandó adattartalmat országosan egységes struktúrában és egységes 
értelmezés szerint kell biztosítani. 

Minimális adattartalom, adatforrások 
Az intézményi rendszer az egyes adatköröket nem azonos részletezettséggel 
kezeli. Bizonyos adatkörök tekintetében szükség van elemi szintű adatok 
tárolására, amelyből az érintett vezetők – a személyes adatok védelmének szem 
előtt tartásával – akár konkrét személyekre vagy kurzusokra vonatkozó 
információt is kinyerhetnek. Más adatkörök esetén elegendő aggregált adatok 
tárolása, különösen, ha az adott témakör információi nem elektronikus 
rendszerből származnak. A vezetői rendszerre vonatkozó szabályozásnak ki kell 
térnie arra is, hogy mekkora az egyes adatkörök frissítési gyakorisága. A 
gyakoriság megállapításánál figyelembe kell venni az adatok változásának 
gyakoriságát és a felhasználás módját. Így például egy költségvetési vitát 
megalapozó gazdasági jelentés mögötti adatok frissítése a kritikus időszakban 
akár heti vagy napi is lehet, míg a hallgatói létszámokra vonatkozó adatok 
frissítése félévente szükséges. 



Az intézményi adattárnak az alábbi adatkörökhöz kapcsolódóan kell információt 
kezelni: 

 Adatkezelés és adatszolgáltatás az 
országos adattárba 

hallgatók kötelező 
oktatók, dolgozók (HR) kötelező 
képzési szerkezet, 
oktatásszervezés 

kötelező 

pénzügyek, gazdálkodás kötelező 
hallgatói életpálya ha az intézmény DPR-re is pályázik, akkor 

kötelező, egyébként opcionális 
intézményi működési folyamatok, 
menedzsment 

opcionális 

K+F (kutatások, fejlesztések) opcionális 
ingatlan és nagy értékű (1 millió 
Ft feletti) eszköz infrastruktúra 

kötelező 

kis értékű infrastruktúra és 
szolgáltatások, kapacitások 

opcionális 

visszajelző/értékelő felmérések 
eredményei (pl. OMHV, 
teljesítményértékelés) 

opcionális 

külső kapcsolatok opcionális 

Adatminőség biztosítása 
Az adattár tartalmának hitelesnek és a rendelkezésre álló adatkörökön belül 
teljesnek kell lennie. A vezetői jelentésekhez és mutatókhoz idősoros adatok 
szükségesek. Ennek érdekében a szükséges és ésszerű mértékig a projektnek ki 
kell terjednie arra, hogy az alap rendszerek adattartalmát megfelelő szintre 
hozza, és szükség esetén korábbi évek adatainak feltöltse. Ebbe bele tartozhat 
korábban használt rendszerek adatainak migrálása, vagy részlegesen tárolt 
adatok feltöltése is. 

Az adatok minőségének biztosítása érdekében meg kell oldani az adatok 
hitelesítését, melyet a szabályzatnak rendeznie kell. Az adatok adattárba történő 
átvétele számos adathibát tárhat fel. Ezek (kézi vagy automatikus) javítását is a 
projekt részeként kell kezelni. 

A rendszer működését biztosító szoftvereszközök 
Az intézményi VIR működéséhez szükséges szoftvereszközökkel kapcsolatos 
elvárások: 

• az összes funkciót lefedő integrált megoldás; 
• felhasználóbarát megoldás, amely illeszkedik az intézmény IT 

infrastruktúrájába. 
A szoftvereszközök által biztosított funkciók: 

• közvetlen adatkinyerés az operatív rendszerekből; 
• adatfeldolgozások és adattár menedzselési eszközök; 
• relációs és OLAP adatkezelés, adattárolás; 
• WEB-es rendszeres riportok, OLAP lekérdezések; 



• stratégiai mutatószámrendszer kialakítása és megjelenítése (mutatók 
kinyerése automatizáltan közvetlenül az adattárházból); 

• a felhasználók számára egy webes felület az információ egységes 
megjelenítésére, publikálására; 

• elemzés, adatbányászat. 

2. Az intézményi VIR szervezeti háttere 

Szervezeti, szakmai háttér 
Az intézményi VIR megfelelő működéséhez szükséges egy VIR kompetencia 
központ (VKK) létrehozása az intézményen belül, melyben mind az oktatási 
menedzsment és szakértői oldal, mind az informatikai terület képviselteti magát. 
A VKK tevékenységét a felsőoktatási intézmény vezetésének közvetlenül 
alárendelt, az intézményi SZMSZ-ben nevesített szervezeti egység vagy személy 
felügyeli. A VKK dolgozza ki az intézmény VIR stratégiáját és felső szintű 
koordinációs feladatot lát el a VIR felett. Emellett biztosítja az alábbi feladatok 
megfelelő ellátását: 

• a felsővezetői mutatószámok, a döntéstámogatást segítő rendszeres 
riportok és az ad hoc elemzések folyamatos felügyelete, fejlesztése és 
karbantartása; 

• a helyi rendszerekből való adatkinyerési folyamatok megvalósítása, 
fenntartása, fejlesztése; 

• a megfelelő adatminőség biztosítása; 
• a VIR rendszerrel kapcsolatos infrastruktúra és szoftvereszközök, illetve a 

beszállítók menedzselése; 
• felhasználói támogatás (helpdesk) technikai és tartalmi szinten is; 
• rendszeres, előírt határidőknek megfelelő adatszolgáltatás biztosítása; 
• végfelhasználói oktatás megszervezése és lebonyolítása. 

Intézményi szabályozás 
A pályázó intézményeknek a projekt lebonyolításáról külön belső szabályozást 
kell alkotnia, amely összhangban áll és/vagy része az intézményi SZMSZ-nek. A 
szabályozásnak ki kell térnie  

• a főbb folyamatok leírására;  
• feladat- és felelősségi körökre,  
• az adatvédelmi kérdésekre, az eredmények felhasználásának módjaira; 
• a vezetői információs rendszerhez hozzáférő vezetők körére; 
• az egyes adatkörök adatfrissítési gyakoriságára; 
• az adatok hitelességének biztosításának módjára.  

Fenntarthatóság 
A pályázó intézményeknek a beadott projekttervek mellékletét képező szakmai 
tervben részletesen be kell mutatniuk a vezetői információs rendszerrel 
kapcsolatos további terveit a következő öt évben, ezek pénzügyi, szakmai, 
szervezeti hátterét. A pályázóknak vállalniuk kell a fenntartási időszak alatt a 
követelményekben megfogalmazott adattár alapú információs rendszer 



folyamatos frissítését, működtetését, illetve az információtartalom aktualizálását, 
igényeknek megfelelő bővítését, valamint a központi adattárba való 
adatszolgáltatást.  

3. Nyilvánosság, kommunikáció 
A vezetői rendszer elsődleges feladata az intézményi vezetők és az OKM 
információ igényének kiszolgálása. Ennek megfelelően a kommunikáció 
elsődleges célcsoportja a fent említett kör, célja a rendszer hatékony 
használatának biztosítása. 

A kommunikációs tevékenysége során az intézmény minimálisan az alábbi 
tevékenységeket végezze el:  

• a vezetők számára a bevezetési időszakban legalább három, a 
későbbiekben évente egy bemutató tartása; 

• helpdesk üzemeltetése; 
• a felhasználók részére rendszeres oktatások tartása; 
• hírlevél küldése a vezetők számára, legalább negyedéves 

rendszerességgel, mely tájékoztatást ad a vezetői rendszer új 
jelentéseiről, adattartalmáról, a napirenden lévő döntések előkészítéséhez 
használható információkról; 

• a vezetői rendszer használatát és a helpdesk elérhetőségét leíró rövid (1-2 
A4-es oldal terjedelmű) tájékoztató anyag készítése, melyet minden 
érintett vezető megkap. 

 
A VIR mutatószám rendszerét és jelentéseit legalább évente az 
intézményvezetés (szenátus) előtt részletesen ismertetni kell. A költségvetés 
kidolgozásához és a képzési kapacitások meghatározásához, az intézmény 
fejlesztési terv megalkotásához a VIR-ből döntés előkészítő adatokat kell adni a 
szenátus tagjainak. A VIR adatainak döntések előkészítésében történő 
felhasználásáról jelentést kell készíteni, melyet a pályázóknak fenntartási időszak 
alatt be kell nyújtani. 
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