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Bevezető

Győrben a felsőoktatási képzés a 18. századig nyúlik vissza, az 1718-ban létrehozott Jezsuita Akadémia, 
majd az 1776 és 1892 között működő Győri Királyi Akadémia keretében.
A Széchenyi István Egyetem jogelődjét, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolát 1968-ban alapí-
tották. Az intézmény 1986-tól viseli Széchenyi István nevét, először mint Széchenyi István Közlekedési és 
Távközlési Műszaki Főiskola, majd a képzési kínálat bővülésével, 1990-től mint Széchenyi István Főiskola.
Az 1990-es évek elejétől a mérnöki tudományok mellett a közgazdasági, az egészségtudományi és szo-
ciális képzés is megjelent az oktatási kínálatban. 1995-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem prog-
ramkihelyezése révén elkezdődött a jogászképzés is. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai 
Tanárképző Intézet győri tagozatának 1995-ben történt integrálásával az intézmény képzési spektrumát 
tovább bővítette.
A szélesebb spektrumú szakemberképzés iránti igényt a városba, illetve a régióba települő multinacio-
nális vállalatok fogalmazták meg a leghatározottabban. A régió gazdasága által igényelt elvárásokhoz 
való alkalmazkodás folyamata a képzési profil jelentős szélesítésével kezdődött meg, majd második 
lépésként előtérbe került a többszintű képzés megvalósítása.
2002. január 1-jével az intézmény megkapta az egyetemi rangot. 2006. szeptembertől az Egyetem alap-
képzési szakokat, mesterképzést, valamint két szakon – építészmérnöki és jogász szakon – egyciklusú 
egyetemi képzést is kínál a hallgatók részére, a sokszintű képzést tovább bővítik a felsőfokú szakkép-
zések, az akkreditált posztgraduális képzések és a doktori iskolák. A három doktori iskolának jelentős 
szerepe van az Egyetem oktatói, kutatói utánpótlásában.
Dinamikusan fejlődő intézményként a Széchenyi István Egyetem az elmúlt években jelentősen megújí-
totta és bővítette képzéseit, sikeres pályázatokkal, több térségbeli céggel együttműködve átfogó tudo-
mányos-kutatási programokat indított, a régió vállalataival eredményes kapcsolatot alakított ki, ezáltal 
az Egyetem és a térség gazdaságának kapcsolata kifejezetten szorossá vált. A tanulmányi erőfeszítése-
ket, a jó felkészültséget elismerő munkaerő-piaci háttér kedvezően befolyásolja a Széchenyi Egyetem 
szakjain végzettek elhelyezkedési lehetőségeit. A képzési versenyben az Egyetemnek már nem csak a 
hazai piacon kell bizonyítania, hanem neves multinacionális cégek szintjén is.
2007. januártól az Széchenyi Egyetem oktatási egységei: a Műszaki Tudományi Kar, a Deák Ferenc Állam- 
és Jogtudományi Kar, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, továbbá önállóan működik a Petz Lajos 
Egészségügyi és Szociális Intézet, valamint a Varga Tibor Zeneművészeti Intézet. Kutatás-fejlesztéssel 
foglalkozó szervezetek: Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont, Járműipari, Elektronikai és Lo-
gisztikai Kooperációs Kutató Központ (kiszervezve önálló kutató központként), valamint a nemrég létre-
hozott Egyetemi Tudásmenedzsment Központ.



88 ADAT TÁR AL APÚ VE ZE TŐI  INF ORMÁCIÓS RENDS ZER 

A TÁMOP 4.1.1 „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” című, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával megvalósuló intézményi projekt keretében kerül sor az Egyetemen az Adattár 
alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) alprojekt lebonyolítására.

Az intézményi TÁMOP 4.1.1 projekt címe: „SZErvice21” – 21. századi felsőoktatási intézménnyé válás 
hallgatói–öregdiák kultúra és vezetői menedzsmentszolgáltatás fejlesztéssel a Széchenyi István Egyetemen.
Elnyert támogatás, a DPR- és AVIR-alprojektekre összesen: 244 716 920,– Ft (a támogatás a projekt költ-
ségvetésének 90%-a), a projekt teljes költségvetése 274 901 056,– Ft.
A támogatás keretében az AVIR-alprojekt összege: 93,5 millió Ft.

AVIR-alprojekt indításának időpontja: 2009. november – a projekt időtartama 2 év.
AVIR-alprojekt szakmai vezetője: Dr. Író Béla egyetemi főtitkár.
Az AVIR-alprojekt elsődleges célja: a Vezetői Információs Rendszer bevezetésével az Egyetem veze-
tőinek konzekvens információval való ellátása, ezzel is segítve a hatékonyság növelését, az intézményi 
stratégiaalkotást, továbbá a megalapozott vezetői döntéshozatalt.
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1. Vezetői döntéshozatal és intézményi menedzsment

1.1. Intézményi stratégiai modell, az intézmény típusának meghatározása, 
ennek főbb jellemzői (átfedés az egyes típusok között)

A vezetéstudománnyal foglalkozó kutatók közül sokan a felsőoktatási intézményeket többnyire olyan 
szervezetnek tartják, amelynek bár speciális sajátosságaik vannak, de bizonyos elemeit tekintve – leg-
alább részlegesen – beilleszthető a társadalom által működtetett szervezetek körébe. Ugyanakkor az 
is egyértelmű, hogy az egyetemek menedzselése lényegesen különbözik más szervezetekétől, főként 
az európai kontinentális modellben, ahol az egyes intézményi folyamatok kezelésében, irányításában 
meghatározó szerepük van az állami szerveknek.

Bár Henry Mintzberg szervezettipológiája1 alapján a „professzionális szervezet” egyes jellemzői még 
ma is számos felsőoktatási intézményre ráillenek, azonban az elmúlt két évtizedben az európai intéz-
ményekben is fokozatosan egyre inkább felértékelődött a felsőoktatási menedzsment szerepe. Ezzel 
egyidejűleg az tapasztalható, hogy a különböző felsőoktatási vezetési modellek részben közelednek 
egymáshoz, és az egyes modellek között sok esetben átfedések vannak. A különböző tipológiákhoz sorolt 
vezetési típusok általában elhelyezhetőek a Burton R. Clark által meghatározott hárompólusú térben, 
amely – intézményenként változó mértékben – egyrészt az akadémiai elit, másrészt a kormányzati bü-
rokrácia, harmadsorban pedig a piac szerepét különíti el.2  
A felsőoktatási intézmények típusának meghatározása napjainkban már átfogó vizsgálatot igényel 
– több különböző szempont alapján –, ugyanis az intézmények többsége nem tiszta működésű, azaz 
nem egyetlen típushoz tartozó szervezet, ennek hátterét és folyamatát az AVIR-kézikönyv a nemzetközi 
szakirodalomra és tapasztalatokra hivatkozva összegzi.

A Széchenyi István Egyetemen (a továbbiakban főként az Egyetem, vagy a SZE rövidítést használjuk) a 
menedzsment típusa szerinti stratégiai felosztás szempontjából3 az egyes típusok között többszörös át-
fedések vannak.
•  A hagyományos intézmény egyes elemei már csak részlegesen jellemzőek, ilyen pl. az állam szerepe 

az irányításban – bár ez jelenleg még az összes hazai, állami intézmény esetében jellemző.
•  A SZE mára jelentős mértékben gazdálkodó egyetemmé vált, főként az intézményi gazdálkodás, a 

bevételek forrása, a kutatási és innovációs tevékenység, valamint a társadalmi, gazdasági szereplők-
kel való kapcsolat vonatkozásában.

•  A SZE elsődlegesen szolgáltató egyetem, az intézmény vezetése ezt a típust tartja a legmeghatáro-
zóbbnak, egyrészt a megye, a város, másrészt az ipar, főként a régióban – és azon túl is – működő 
vállalatok számára nyújtott intenzív K+F+I tevékenység és egyéb szolgáltatások révén.

•  Az angolszász tipológia értelmében a vállalkozói intézmény bizonyos jellemzőit is részben fel lehet 
fedezni, pl. a bevételek forrása, az alkalmazott kutatási és innovációs tevékenység, valamint a széles 
körű vállalati együttműködések vonatkozásában.

A Balanced Scorecard folyamatmodell alapján meghatározott főfolyamatok szerinti stratégiai típusok 
megoszlása szempontjából is átfedések vannak a SZE-n az oktató, a kutató, valamint a térségi szolgál-
tató egyetem között. Régebben, a Főiskola alapítását követő húsz évben csak az oktató intézmény volt 
jellemző, azonban az elmúlt másfél évtizedben hangsúlyossá vált a K+F+I tevékenység, valamint a régió 
vállalataival való szoros együttműködés, az ipar és a város részére nyújtott széles körű szolgáltatások, 
az átfogó térségi szerepvállalás fontossága, amelynek révén az intézmény – az oktató egyetem mellett – 
mára egyúttal részben kutató, továbbá hangsúlyosan térségi szolgáltató egyetemmé is vált. 1995-től 
fokozatosan – majd az Egyetemmé válás óta még hangsúlyosabban – mindhárom típusnak bizonyos 
elemei meghatározóak az intézményben.

1 Mintzberg, Henry (1989): Mintzberg on management: Inside our strange world of organizations. New York and London, Free Press.
2 Clark, Burton R. (1986): The Higher Education System. Berkeley and Los Angeles, University of California Press.
3  Hrubos Ildikó (2004): Gazdálkodó egyetem – Szolgáltató egyetem – Vállalkozó egyetem. Budapest, Felsőoktatási Kutató Intézet, Új 

Mandátum.
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A fent összegzett modelleknek a Széchenyi Egyetemre vonatkozó főbb tulajdonságait – bizonyos klasszikus 
szempontok mentén – egy táblázatban összegezzük (az adott szempontok esetében a SZE-re elsődlege-
sen jellemző típus, illetve típusok sötétebb kékkel jelölve).
4  5  6

1. táblázat. A Széchenyi István Egyetemre vonatkozó intézménytípusok közötti átfedések4

Szempontok Hagyományos intéz-
mény – SZE

Gazdálkodó intéz-
mény – SZE

Szolgáltató intéz-
mény – SZE

Vállalkozó intézmény 
– SZE5

Időszak 1970–80-as évektől.
Azóta több szempont-
ból is változásokra 
került sor.

1990-es évektől foko-
zatosan.

1990-es évek 
közepétől egyre in-
tenzívebben – a régió 
gazdasága, az ipar és a 
város irányába.

Csak részlegesen, 
2002-től (néhány 
szempont jellemző).

Gazdaság 
helyzete

Szinten tartás. Fokozatos növekedés. Egyértelmű növe-
kedés.

Növekedés (vállalatok-
kal való együttmű-
ködés).

Állam (fenntar-
tó) célja

Az oktatás fejlesztése 
(1990-es évektől).

Költségvetési források 
hatékony felhaszná-
lása.

Fokozatosan egyre ha-
tékonyabban működő 
szervezet.

Nem jellemző köz-
vetlenül (közvetett 
módon cél az egyéb 
bevételek növelése és 
a hatékony működés).

Állam szerepe 
az irányításban

Kontinentális modellre 
jellemző, erős állami 
kontroll (egységes jogi 
szabályozás, finanszí-
rozás, Gazdasági Ta-
nácsba tag delegálása).

Részben jellemző.
Egyrészt közvetett álla-
mi irányítás, másrészt 
a saját bevételekkel 
való önálló gazdál-
kodás.

Jelentősen csökken 
a közvetlen állami 
irányítás szerepe.
Többnyire autonóm a 
gazdálkodás és a SZE 
által ellátott irányítási 
tevékenység.

Nem jellemző.

Szervezet 
irányítása

Professzori jellegű 
vezetés.
Centralizált intézmé-
nyi irányítás.

A menedzseri típusú 
vezetés az alábbi terü-
leteken jellemző:
–  funkcionális terület 

(gazdaság, informati-
ka, adminisztráció);

–  stratégia (Stratégiai 
és Fejlesztési Igazga-
tóság);

–  kommunikáció;
–  részben K+F+I (pl. 

Tudásmenedzsment 
Központ).

A menedzseri típusú 
vezetés az alábbi terü-
leteken jellemző:
–  funkcionális terület 

(gazdaság, informati-
ka, adminisztráció);

–  stratégia (Stratégiai 
és Fejlesztési Igazga-
tóság);

–  kommunikáció;
–  részben K+F+I (pl. 

Tudásmenedzsment 
Központ).

Csak részlegesen 
jellemző.
Operatív menedzs-
mentszervezet.
Kooperációs Kutató 
Központ (KKK6) kiszer-
vezése (Universitas 
Nonprofit Győr Kft.).

Intézmény 
gazdálkodása

Részben jellemző.
Elsődlegesen előírá-
sok, jogszabályok 
szerint.

Egyes területeken 
részben teljesítmény 
alapú gazdálkodás (pl. 
személyi juttatások, 
ha van rá forrás).
Teljesítményértékelés 
fokozatos bevezetése.

Egyes szervezeti egysé-
gek szintjén és a válla-
lati megbízások révén 
szerzett forrásokkal 
való gazdálkodás (fő-
ként K+F+I területen) 
teljesítmény alapján.

A vállalati innovációs 
megbízások révén 
szerzett források 
elosztása szakmai 
teljesítmény alapján
(projektek, külön 
szerződések).

4  A SZE-re vonatkozóan csak néhány kiemelt jellemzőt összegzünk az adott szempontokkal kapcsolatosan (a táblázat szempont-
jait összeállította: Hrubos Ildikó és Vilmányi Márton).

5 A vállalkozó intézmény a jelzett szempontoknál elsődlegesen a SZE Műszaki Tudományi Karára (MTK) vonatkozik.
6 KKK – Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ.
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Szempontok Hagyományos intéz-
mény – SZE

Gazdálkodó intéz-
mény – SZE

Szolgáltató intéz-
mény – SZE

Vállalkozó intézmény 
– SZE5

Bevételek 
forrása

Nem jellemző.
A forrás nem csak 
állami támogatás, az 
egyéb bevételek súlya 
jelentős.

Költségvetési forrás 
mellett pályázatok 
szerepe, hazai és EU-s 
projektek finanszí-
rozása.

A költségvetési 
forráson túlmenően 
jelentős mértékben 
pályázati támogatások, 
különböző projektek 
(pl. JRET7, Tudástransz-
fer Központ), továbbá 
saját bevételek szerepe 
(ipari megbízások 
révén).

Csak részben jellemző.
Bár nagyon jelentős 
súlya van a pályáza-
toknak és a harmadla-
gos bevételeknek, az 
ipari megbízásoknak, 
de jelenleg a bevételek 
nagyobb aránya 
költségvetési forrásból 
származik.

Oktatás Részben jellemző.
Az államilag megha-
tározott akkreditációs 
eljárásoknak és feltéte-
leknek való megfelelés 
esetén lehet választani 
a képzési területek 
között.

A képzési terület 
bővítése fokozatosan 
1995-től, majd 2002-
től és 2006-tól további 
bővítések.

A hagyományos képzé-
sek mellett megjelen-
tek a különböző külső 
igényekhez igazodó 
programok (pl. szak-
irányú továbbképzés, 
felsőfokú szakképzés).

A hagyományostól 
eltérő képzések szer-
vezésére is sor kerül, 
a vállalatok igényei 
alapján (pl. szakirányú 
továbbképzés, vállala-
tok keretében practing 
szemeszter).

Kutatás-fej-
lesztés és 
innováció

Csak részben jellemző.
Elsődlegesen 
alkalmazott kutatási 
tevékenység, már nem 
centralizáltan.
Doktori iskolák létre-
hozása.

Kutatási tevékenység 
költségvetési és pá-
lyázati forrásokból is, 
évek óta decentralizált 
formában – főként az 
alkalmazott kutatások 
területén.
Doktori iskolák egyre 
fontosabb szerepe.

Kutatási eredmények 
hasznosítása.
Szervezetek létreho-
zása (pl. JRET, KKK, 
Tudásmenedzsment 
Központ).
Szellemi tulajdon-
védelmi információs 
pont, PATLIB központ 
működtetése (a JRET 
keretében).

Kutatás hasznosítás, in-
novációs tevékenység 
(járműipari terület).
Önállóan működő 
kutatás-fejlesztési 
központok, intézetek 
létrehozása (pl. KKK, 
Audi Intézet).

Szolgáltatási 
tevékenység

Részben jellemző.
Hagyományosnál 
kiterjedtebb szakértői 
tevékenység.

Átfogó szakértői 
tevékenységek, ipari 
megbízások – főként 
oktatás és K+F+I 
területein.

Átfogó szolgáltatási 
tevékenység, szoros 
egységben oktatás és 
K+F+I, tanácsadás, 
vállalati megbízások 
– a város és az ipar 
irányába.

Széles körű szolgál-
tatási tevékenység, 
a térségi igényeknek 
megfelelően – a város 
és az ipar részére.

Hallgatókkal 
való kapcsolat
(hallgatói 
szolgáltatás)

Csak részben jellemző.
A régebbi, laza kapcso-
lat helyett, most már 
szoros és demokrati-
kus együttműködés a 
hallgatókkal.
Változások a hallgatói 
igények terén is.

Különböző hallgatói 
juttatások, vállalati 
ösztöndíjak, önte-
vékeny hallgatói 
támogatások, átfogó 
szolgáltatások a hall-
gatók részére.
Új képzési területek 
(igényekhez igazodva).
Tanulmányi ügyintézés 
során is a hallgatói 
igények figyelembe-
vétele.

Hallgatók partneri 
bevonása egyes szol-
gáltatásokba.
Speciális oktatási 
formák bevezetése a 
vállalati és hallgatói 
igényekhez igazodva 
(pl. practing szemesz-
ter).
Életpálya-tanácsadás, 
alumni-kapcsolatok, 
öregdiák-találkozók, 
Széchenyi Baráti Kör 
szerepe.

Hallgatók bevonása 
közreműködőként 
egyes intézetek tevé-
kenységébe (pl. JRET, 
KKK).
Hallgatók támogatá-
sa egyes vállalatok 
részéről, gyakorlati 
tapasztalatszerzés.
Intenzív alumni-
kapcsolatok építése.

Társadalmi, 
gazdasági sze-
replőkkel való 
kapcsolat

Nem jellemző.
Nem laza a kapcsolat, 
szoros az együttmű-
ködés a gazdasági 
szereplőkkel.

Részben jellemző.
A társadalmi, gazdasá-
gi szereplők bevonása 
korábban megjelent 
célként, azóta már 
megvalósult.
Tervezik egy állandó 
egyeztető tanács 
létrehozását is.

Intenzív kapcsolat a 
társadalmi, gazdasági 
szereplőkkel, a város 
vezetésével és lakos-
ságával (pl. Junior 
Egyetem, Nyugdíjas 
Egyetem), továbbá az 
iparral (a régió, illetve 
a térség vállalatai).

Nagyon szoros kap-
csolat egyes ipari vál-
lalatokkal. Innovációs 
együttműködés főként 
térségi vállalatokkal.
Az innovációs együtt-
működések folyamatos 
bővítése.

7

7 JRET – Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont
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A vázlatos összegzésből is látható, hogy ez elmúlt években a SZE fokozatosan inkább gazdálkodó, vala-
mint szolgáltató egyetemmé vált, emellett azonban bizonyos szempontok esetében továbbra is hangsúlyo-
sak a hagyományos intézmény elemei (főként a szervezet irányítása és az állam szerepének vonatkozá-
sában). A fokozatos átalakulás szemléletváltást igényelt, mely érintette az akadémiai szférát, továbbá 
az elmúlt években egyre nagyobb szerephez jutó stratégiai menedzsmentet és az adminisztratív dol-
gozókat egyaránt.

1.2. Az egyetemi vezetés, menedzsment, irányítás és kormányzás főbb  
jellemzői

A „vezetés” és a „menedzsment” fogalmak között részben átfedés van, ugyanakkor a modern szervezeti és 
vezetési kultúra megkülönbözteti ezek árnyaltabb jelentését. A vezetésnek egyik kulcseleme a stratégiai 
jövőkép kialakítása, megvalósítása és az iránta való elkötelezettség megteremtése az intézményben, és 
egyúttal meghatározó a személyes kapcsolatok rendszere, míg a menedzsment inkább a konkrét szerve-
zeti ügyek és a folyamatok végrehajtásához, ellenőrzéséhez kötődik.
Az angolszász felsőoktatási rendszert kutatók tovább szélesítik a skálát a „kormányzás” és az „irányítás” 
fogalmával is, bár a makroszinthez kapcsolódó „tiszta, önálló kormányzás” (az intézményben befolyás-
sal rendelkező autonóm szereplők jelenléte, akiknek egyértelműen hatása van a felsőoktatási rendsze-
rek kormányzására) csak részlegesen jelenik meg a hazai, állami felsőoktatási intézményekben. Ugyan-
akkor a „kormányzás” bizonyos elemei az intézmény szintjén is értelmezhetőek a SZE-n, pl. a fontos 
stratégiai célok vonatkozásában, az iparral való együttműködés, a térségi vállalatok K+F+I igényeinek 
kielégítése szempontjából, továbbá a környezettel való intenzív kapcsolatok intézményi irányításba 
való beépülése révén. Mivel a közvetlen irányításra a kitűzött célok elérése, valamint a módszerek és 
eszközök sokfélesége jellemző, ezt a fogalmat a kontinentális felsőoktatási szférában leginkább a ve-
zetéshez tartozó szinonimaként kezeljük (annak ellenére, hogy ezek között is lehet árnyalt jelentésbeli 
eltérést azonosítani).
A Széchenyi Egyetemen a vezetés, a menedzsment és részlegesen a kormányzás fogalmak elkülönítését 
vizsgáljuk, bizonyos jellemzők révén (az irányítást főként a vezetéshez tartozónak tekintjük, de egyúttal 
részben a menedzsmenthez is köthető), és ezeket kulcsszavak formájában egy vázlatos táblázatban ösz-
szegezzük.8 

8  Részben alapot jelent az a táblázat, amelyet Barakonyi Károly állított össze egyik korábbi tanulmányában, ugyanakkor módszer-
tanilag attól érdemben különbözik. Barakonyi K. (2004): Egyetemi kormányzás. Merre tart Európa? Közgazdasági Szemle, LI. évf. 
A SZE-re vonatkozó elkülönítés kissé módosított, összevont változata az AVIR-kézikönyvben lévő általános táblázatnak.
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2. táblázat. Vezetés, menedzsment és a kormányzás elkülönítése a Széchenyi István Egyetemen

Vezetés (és Irányítás)  
– SZE

Menedzsment  
– SZE

Kormányzás  
– SZE

Releváns szint az intéz-
ményben

Mikroszint, esetenként 
makroszint is.
Teljes felsőoktatási 
környezet, intézményi 
szint, karok, intézetek, 
tanszékek – felső, közép és 
alsó vezetés.

Mikroszint.
Stratégiai, K+F+I, továbbá 
gazdálkodási vonatkozás-
ban intézményi szinten, 
egyéb területen főként csak 
egyes szervezeti egységek 
szintjén.

Makroszint és esetenként 
mikroszint – csak részle-
gesen.
A kormányzás csak közve-
tett formában értelmezhe-
tő, inkább az intézmény és 
a térség szintjén.

Kiemelt jellemzők •  Döntéshozó felső vezetés 
(rektor, rektorhelyettesek, 
dékánok, Rektori Kabinet, 
Szenátus, Gazdasági 
Tanács).

•  Centralizált intézményi 
vezetés.

•  Jól elkülönített irányítási 
hatáskörök, rendszersze-
rű működés.

•  Minőségirányítás.
•  Stratégiai jövőkép terve-

zése, folyamatmodellezés.

Működési folyamatok, 
operatív feladatok össze-
hangolása, a végrehajtás 
felügyelete szervezeti 
ügyek koordinálása (pl. HR-
tervezés, részben K+F+I, 
iparral való együttműkö-
dés, stratégia végrehajtása, 
monitoring, informatika, 
információs rendszerek 
működtetése).

A kormányzás fogalma fő-
ként az alábbi szempontok 
alapján értelmezhető:
•  A térségi igények figye-

lembevétele a stratégiai 
célok meghatározásánál.

•  Az iparral való szoros 
együttműködés, a térségi 
vállalatok K+F+I igényei-
nek kielégítése.

•  A környezettel való 
intenzív kapcsolatok 
intézményi irányításba 
való beépülése.

Legfontosabb célok, 
értékek

•  Stratégiai célok tervezése 
és megvalósítása.

•  Intézményi nyitottság - a 
város és az ipar felé.

•  Térségi szolgáltatási 
igényeknek való szakmai 
megfelelés.

•  Intézményfejlesztés.
•  Minőségirányítás.

•  Eredményesség főként 
az intézményi stratégia 
végrehajtása, az innová-
ciós tevékenység bővítése 
vonatkozásában.

•  Teljesítményorientáltság 
(a főfolyamatok és az 
intézményi operatív 
feladatok területén is).

•  Egységes minőségbiztosí-
tási szempontok.

Jellegzetes módszerek Több különböző eszköz 
kombinációja:
Jogi, finanszírozási szabá-
lyok, konstruktív személyes 
egyeztetés, alkufolyamat, 
kompromisszumkeresés, 
a dolgozók bevonása a 
stratégiai folyamatokba, 
centralizált döntés, de 
hatékony együttműködő 
kapcsolat (a felső vezetői 
szint és az alsóbb szintek 
között).

Koordináció, döntés-előké-
szítés, végrehajtás, ellenőr-
zés (az egyes menedzsment 
területek keretén belül).

Jellemző viszonyok Komplex viszonyok:
egyrészt rendszerszerű, 
szabályozott, intézmé-
nyi környezet, másrészt 
személyközi kapcsolatok, 
nyitottság egyaránt.

•  Szabályozott intézményi, 
szervezeti környezet.

•  Együttműködés az 
akadémiai vezetéssel, a 
szervezeti egységekkel, 
továbbá a külső gazdasági 
szereplőkkel.

•  Menedzsment típusú irá-
nyítás: főként stratégiai, 
részben K+F+I, gazdasági 
és adminisztrációs terü-
leten.



94 ADAT TÁR AL APÚ VE ZE TŐI  INF ORMÁCIÓS RENDS ZER 

A Széchenyi Egyetemen a vezetés és a menedzsment vonatkozásában a vezetők az alábbi fontosabb szem-
pontokat emelték ki:
•  A rektor fontosnak tartja a vezetéselmélet és a menedzsmentismeretek alkalmazását a gyakorlatban, 

a mindennapi irányítási feladatok végzése során.
•  Intézményi szinten jelentősen centralizált a vezetési döntéshozatali mechanizmus (elsődlegesen a 

rektor, a rektorhelyettesek, másrészt a Rektori Kabinet, valamint a Szenátus szintjén). A karok ön-
állósága viszonylag csekély az irányítási folyamatok és a főfolyamatok vonatkozásában, azonban a 
központi döntést megelőzi a konstruktív egyeztetés a teljes intézményi hierarchián keresztül, kari, 
intézeti és tanszéki szinteken. A központi döntéshozatalhoz ugyanakkor hatékony, együttműködő és 
kompromisszumkereső irányítás társul.

•  A Rektori Kabinet a legoperatívabb döntés-előkészítő testület. A Szenátus már nem átfogó vitate-
rep, ugyanis azt megelőzően a folyamatokat egyeztetik a teljes intézményi hierarchián keresztül, 
a Szenátus elé már megalapozott, egyeztetett, konzultatív előkészítést követően kerülnek az ügyek 
döntéshozatal céljából.

•  A vezetési, irányítási döntéshozatal főbb eszközei: szabályozás (belső, intézményi), finanszírozás, sze-
mélyes egyeztetés, a centralizált döntéshozatal mellett kompromisszumkeresés, nyitottság, együtt-
működés a felső vezetői szint és az alsóbb szintek között, az oktatási, a funkcionális és a szolgáltató 
szervezeti egységekre vonatkozóan egyaránt.

•  Az intézményben a menedzsmentszemlélet az elmúlt években főként a stratégia megvalósítása és 
a K+F+I területén vált hangsúlyossá, ezt is tükrözi a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság, valamint a 
Tudásmenedzsment Központ létrehozása, illetve ezen szervezetek vezetőinek – stratégiai és vállala-
ti – szakmai háttere, szemlélete.

•  Annak ellenére, hogy az oktatás, a kutatás-fejlesztés és innováció, továbbá a hallgatói létszám szem-
pontjából a SZE-n egyértelműen a Műszaki Tudományi Kar tevékenysége a leghangsúlyosabb, a karok 
számára azonos az érdekérvényesítés módja, az irányítási és szakmai döntések, valamint a források 
elosztása során az Egyetem vezetése egyformán viszonyul a karok és intézetek ügyeihez (bár a fenti 
szempontok és az intézmény műszaki hagyományai révén az MTK szakmai szerepe kiemelkedő).

•  A stratégiai célok vonatkozásában az akadémiai vezetés és irányítás szempontjából a stratégiai jövő-
kép tervezése és megvalósítása, valamint a minőségirányítás a legfontosabb. A menedzsment szem-
pontjából kiemelt jellemzők: a stratégiai munkatervhez tartozó operatív feladatok megvalósításának 
felügyelete, az eredményesség, a teljesítményorientáltság és a minőségbiztosítási elvek alkalmazása.
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Az ábra letölthető: www.avir.hu

1.1. ábra. A Széchenyi István Egyetem vázlatos vezetőségi struktúrája
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1.3. Vezetési struktúra fokozatos változása az intézményben

A Széchenyi Egyetemen – a hazai felsőoktatási intézmények többségéhez hasonlóan – az elmúlt másfél év-
tizedben fokozatosan változott a vezetési modell. Az AVIR-kézikönyv összefoglalja általánosan a vezetési 
modellek átalakulásának okait, az alábbiakban néhány szempontot emelünk ki a SZE-re vonatkozóan.

1.  Az intézmény méretének növekedése, a képzési kínálat bővülése, a hallgatói létszám növekedése.
  Győrben erre a jelentős expanzióra az 1990-es évek közepétől fokozatosan került sor, majd a főis-

kolából egyetemmé válás után, 2002-től ez még inkább jellemző. A nagyobb intézményi mérettel, a 
képzési terület bővítésével és a hallgatói létszám növekedésével együtt járt a megújult szervezeti és 
vezetési megoldások alkalmazása.

2.  A közszférában, az állami fenntartású intézményekben kezdeményezett átfogó reformok, a minőségfej-
lesztés szerepe.

  Az 1990-es évek közepétől a teljes közszféra szervezeti és vezetési megújítására vonatkozó progra-
mokat indítottak. Ez az újítás a felsőoktatásban az 1990-es évek második felétől, majd főként 2000-
től vált hangsúlyossá (amikor új felsőoktatás-fejlesztési stratégia kidolgozására és alkalmazására, 
valamint az intézményi integrációkra került sor).

  A felsőoktatási területen akkor kezdtek el hangsúlyt fektetni a minőségfejlesztésre is, a SZE – még 
Főiskolaként – már az első, 2000-ben készített IFT I. főfejezetében átfogó önértékelést végzett, és 
érdemi módon elemezte a minőségirányítással, illetve a korszerű  minőségmenedzsmenttel kapcso-
latos kihívásokat.

3.  Finanszírozással kapcsolatos változások a felsőoktatásban.
  A közszféra fent jelzett reformja együtt járt központi finanszírozási reformokkal is (pl. a normatív 

finanszírozásnak bizonyos előnytelen hatása is volt, ugyanis ezáltal az intézmények érdekeltté váltak 
a tömegoktatás széles körű elterjedésében, bár ennek volt részleges előnye is, mivel ez erősítette a 
versenyszellemet az intézmények között).

4. A felsőoktatási intézmények közötti verseny.
  A tudásgazdaság erősödő szerepe, a minél magasabb hallgatói létszám elérése, a felsőoktatás nem-

zetközivé válása, valamint a felsőoktatás és a vállalatok közötti szakmai együttműködés fokozatos 
kialakulása addig nem ismert versenyhelyzetet eredményezett az intézmények számára. A SZE eb-
ben a versenyhelyzetben eredményes, a képzési és kutatási „kínálata” maximálisan alkalmazkodik a 
piac igényeihez, sikerült növelnie saját bevételeit, és intenzív kapcsolatban áll hazai és nemzetközi 
vállalatokkal.

5. Projektszemlélet és stratégiai szemlélet elterjedése a felsőoktatásban.
  APhare-programok, a Világbank által támogatott felsőoktatási reformprogram, az első IFT kidolgo-

zása, majd az EU-s csatlakozást követően az NFT és ÚMFT keretében meghirdetett komplex pályázati 
felhívások, valamint a különböző projektek lebonyolítása szükségszerűvé tették a felsőoktatási in-
tézmények részéről a stratégiai szemlélet alkalmazását és a professzionális projektmenedzsment ki-
alakítását. Az intézmények többségében speciális szervezeti változásokra került sor, ez elsődlegesen 
a nem oktatási és kutatási feladatokat ellátó, stratégiai szemlélettel rendelkező dolgozók szerepét 
erősítette, akik az átfogó stratégiai tervezéssel, a pályázatok kidolgozásával és a gyakran körülmé-
nyes projektek lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatokat végzik el.

  A SZE vezetősége az elmúlt években egyre inkább nyitottá vált ilyen irányba is, az akadémiai vezetők 
bevonták az irányításba a stratégiai menedzsmentszemléletet képviselő személyeket is (pl. stratégiai 
és fejlesztési igazgató, a Tudásmenedzsment Központ igazgatója).

6. Állami kutatási és innovációs politikák, valamint az intézményi K+F+I tevékenység.
  Az elmúlt években egyre meghatározóbb szerepet játszik a nemzetgazdaság és egyes vállalatok ver-

senyképességében a kutatás-fejlesztés és innováció, amely azt eredményezte, hogy az egyetemek a 
gazdaság professzionális szereplőivel létesítettek szakmai kapcsolatot, ráadásul a K+F+I területén 
közös versenytérbe kerültek a versenyszféra egyes kutatóintézményeivel, amelyek az őket létrehozó 
vállalatok menedzsmentmodelljét követték. A gazdasági szereplőktől való forrásszerzés, az állami 
források elosztásának megváltozott kritériumai, valamint a projekt alapú finanszírozás motiválták 
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az intézményeket, hogy a professzionális kutatásmenedzsment érdekében bizonyos szervezeti és 
vezetési változásokat hajtsanak végre.

  A SZE-n több ilyen szervezeti változásra is sor került, ilyen pl. a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság, a 
Tudásmenedzsment Központ létrehozása (valamint a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Koope-
rációs Kutató Központ működtetése, átszervezése).

7. A felsőoktatás szakképzési funkciójának előtérbe kerülése.
  A felsőfokú szakképzések lebonyolítása általában a hagyományos egyetemi szektortól eltérő szerve-

zeti és vezetési modellt igényelt, és ez szintén részben erősítette a modern menedzsmentre vonatko-
zó gyakorlatias megközelítéseket.

  A SZE (még évekkel ezelőtt, Főiskolaként) koordinálta a Phare keretében támogatott IPSE9 nevű prog-
ramot, és az intézmény részt vett néhány felsőfokú szakképzési program képzési követelményének 
és tantervének kidolgozásában.

8. Foglalkoztatási viszonyok változása – az akadémiai és a „nem akadémiai” dolgozók.
  Az előző pontoknál jelzett indokok miatt jelentősen bővült a felsőoktatási intézményekben a „nem 

akadémiai” dolgozók aránya, a SZE esetében ez elsődlegesen a stratégiai tervezés, az informatika, 
a hallgatói szolgáltatások, a tudáshasznosítás és az innovációs tevékenység területén, továbbá a 
pályázatokkal, a projektek megvalósításával foglalkozó személyek körében jellemző.

9. A térségi, lokális szerepek egyre meghatározóbbá válása.
  A SZE a térség gazdasági szereplőivel nagyon intenzív, eredményes kapcsolatot alakított ki, neves 

hazai és multinacionális térségbeli cégekkel együttműködve, alkalmazott kutatási területeken átfo-
gó tudományos-kutatási programokat indított. Az elmúlt évtizedben a SZE a K+F+I tevékenységét 
összhangba hozta az Észak-dunántúli Régió gazdaságának igényeivel.

  Ezen túlmenően az Egyetem kifejezetten nyitott a megyei, városi önkormányzat, valamint Győr és 
a régió lakosságának irányába, az ilyen típusú együttműködésnek több különböző formája van az 
intézményben (pl. Junior Egyetem, Nyugdíjas Egyetem).

Bár a bolognai folyamatnak explicit módon nem része a felsőoktatási vezetési struktúra változása, azon-
ban számos olyan eleme van, amely kihívást jelent az intézményi vezetés számára, és szükségszerűvé te-
szi a szervezeti rendszer és a vezetési struktúra modernizálását. Például a képzési és kutatási folyamatok 
komplexitása átfogó rendszerek fejlesztését igényli, egyebek mellett főként a minőségbiztosítás, illetve 
a minőségmenedzsment, valamint a vezetői információs rendszer bevezetése, működtetése, fejlesztése 
kapott kiemelt figyelmet.
A SZE-n a képzési struktúra szempontjából a bolognai folyamat nem igényelt jelentős változást, ugyanis 
a gazdasági és a mérnökképzés tekintetében azt megelőzően is létezett a kétszintű oktatás, a jogász-
képzés pedig továbbra is osztatlan maradt (természetesen az akkreditációs eljárásokat az előírásoknak 
megfelelően végigvitték). Némi nehézséget okoz, hogy a SZE-n a mesterszakok vonatkozásában több-
nyire szétaprózott és lassú a hallgatók jelentkezése, ezért a mesterképzés során elég körülményes egyes 
költséges eszközök kihasználtságának optimális tervezése.

Az Egyetemen a vezetési struktúra változásával kapcsolatosan még az alábbi, főbb szempontokat össze-
gezhetjük.
•  A Széchenyi Egyetemen szükségszerű, fokozatos változásokra került sor az intézményi irányítás, illet-

ve a vezetési struktúra vonatkozásában, egyrészt az 1990-es évektől, az intézményi szervezeti struk-
túra és a képzési terület bővítésének kezdetétől, majd ezt tovább indukálta a főiskola egyetemmé 
válása (2002. januártól), valamint műszaki területen a kutatás-fejlesztési tevékenység bővítése és a 
térség vállalataival való szoros szakmai együttműködés.

•  A fenti folyamatok révén a döntéshozatali, illetve a döntés-előkészítő mechanizmusnak fokozatosan 
részévé vált az átfogó stratégiai tervezés, valamint a menedzsmentszemlélet is, az elmúlt három-
négy évtől ezt a gyakorlatban is alkalmazzák, szervezeti keretek között is.

9 IPSE – Integrated Post Secondary Education
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•  A SZE-n jól átlátható, és elkülöníthető a központi, akadémiai irányítás, illetve a menedzsment típusú 
vezetés az egyes területek vonatkozásában:

   a „klasszikus” akadémiai vezetés hoz döntéseket az oktatási, kutatási, tudományos tevékenységgel 
kapcsolatosan – elsődlegesen a rektor, rektorhelyettesek, másodsorban a dékánok, továbbá az 
intézetvezetők, tanszékvezetők;

   intézményi stratégia – rektor, rektorhelyettesek, dékánok, intézetvezetők, stratégiai és fejlesztési 
igazgató (az utóbbinál menedzsment típusú vezetés);

   minőségirányítás, minőségbiztosítás – rektor, főtitkár, minőségirányítási vezető, továbbá kari szin-
ten a kari és az önálló intézeti minőségügyi megbízottak, stratégiai és fejlesztési igazgató;

   K+F+I – rektor, általános és tudományos rektorhelyettes, az egyetemi tudásközpont és a koope-
rációs kutató központ vezetői, a Tudásmenedzsment Központ igazgatója (az utóbbinál főként me-
nedzsment típusú vezetés);

   intézményi beruházások – rektor, beruházási rektorhelyettes, gazdasági főigazgató;
   intézményi gazdálkodás – rektor, gazdasági főigazgató, a Gazdasági Tanács részéről véleménye-

zés és javaslattétel (továbbá az előzetesen meghatározott, központilag elosztott források vonat-
kozásában, alsóbb szinteken a karok, intézetek és az adott szervezeti egységek vezetői);

   az egyetemi adminisztráció vezetése – főtitkár;
   intézményi EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek – rektor, rektorhelyettesek, főtitkár, 

stratégiai és fejlesztési igazgató, gazdasági főigazgató –, továbbá az adott projekt tartalmától 
függően a vezetők és a munkatársak széles körű bevonása (központilag és a projektben érintett 
különböző szervezeti egységek szintjén egyaránt többnyire menedzsment jellegű koordinálás).

•  Bár centralizált a SZE vezetése, azonban a vezetők maximálisan igyekeznek bevonni minél több 
dolgozót az operatív feladatok végrehajtásába.

•  A kutatási stratégia részben decentralizálttá vált, illetve válik folyamatosan. 2010-től a kutatásösz-
tönző rendszer keretében (karok és intézetek szintjén), a kari bizottságok végzik a közvetlen monito-
rozást, és beszámolási kötelezettségük van a központi Tudományos Bizottság irányába. A kutatás-
fejlesztéshez szükséges műszerpark, továbbá az intézeti és tanszéki számítógépek és az azokhoz 
tartozó szoftverek beszerzése többnyire decentralizált módon történik (előzetesen erre központilag 
elkülönített forrásból, illetve különböző projektek keretében).

•  A menedzsmentfolyamatokra főként a teljesítményorientáltság, a minőségbiztosítás, valamint – az 
iparral való intenzív együttműködés révén – a kutatás-fejlesztés és innováció felértékelődése volt 
jelentős hatással.

•  A Gazdasági Tanács összetételénél fontos szempont a vállalati partnerek képviselete, pl. a Tanácsnak 
tagja az Audi személyzeti vezetője is.

•  A nem oktatási szervezeti egységek szintjén, az erőforrás-gazdálkodási támogató folyamatok terén – 
ellentétben a karok, tanszékek döntési mechanizmusával – többnyire decentralizált a döntéshozatal. 
Ez alól két jelentős kivétel van, központi döntésre kerül sor a közalkalmazottak kinevezésével és 
felmentésével, továbbá a források elosztásával kapcsolatos ügyekben.

Az Európai Unió új, formálódó felsőoktatás-politikája – a lisszaboni stratégiával összhangban – nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a felsőoktatási intézmények minél jelentősebb mértékben hozzájáruljanak a 
versenyképességhez, valamint a gazdasági és társadalmi folyamatok modernizálásához. Ennek elérésé-
hez feltétlenül szükség van a felsőoktatás minőségének fejlesztésére, a finanszírozás javítására (többlet-
források bevonása révén), a hatékonyabb rendszerszintű stratégiai irányításra, valamint az intézményi 
szintű menedzsment kialakítására.10

Az OECD keretei között készült egyik tanulmány négy jövőbeni felsőoktatási modellt11 mutat be, ezeket 
összevetjük a SZE jövőképével.

10  Halász Gábor (2009): A felsőoktatás globális trendjei és szakpolitikai válaszok az OECD országokban és az Európai Unióban. In: 
Drótos György – Kováts Gergely (szerk.): Felsőoktatás-menedzsment. Budapest, Aula.

11  OECD (2008): Tertiary Education for the Knowledge Society. Paris, OECD. Magyarul: Felsőoktatás a tudástársadalomért. Az OECD 
tematikus áttekintése a felsőoktatásról: Összefoglaló jelentés. Budapest, Tempus Közalapítvány. (online: http://www.felvi.hu/
felsooktatasimuhely/avir/kiadvanyok).
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3. táblázat. Jövőbeni felsőoktatási modellek összevetése a Széchenyi István Egyetem jövőképével és irányítási stratégiai céljaival

Forgatókönyvek jövőbeni felsőoktatási model-
lekre

Jellemző-e ez az irányelv a SZE-re, szerepel-e az Egyetem jövő-
képében, tervezik-e ilyen modell bevezetését?

1. „Nyitott hálózatépítés”
Ez a forgatókönyv a különböző országok felsőokta-
tási intézményei közötti együttműködés erősödését 
jelzi, amelyet nem a piac, hanem az akadémiai 
szféra növekvő nemzetközi szerepe határoz meg.

A SZE jövőbeni tervei között ez részlegesen szerepel, de semmi-
képpen nem csak önmagában, kizárólagos modellként. A SZE-nek 
az iparral való intenzív kapcsolata és a térségi szolgáltatások 
fontossága miatt ez nem lehet egyedüli irányelve.

2. „Új közfelelősség”
A mai, főként a közpénzekből finanszírozott intéz-
mények fennmaradásával számol, de a források 
diverzifikálódása, a költséghatékonysági szempon-
tok hangsúlya, a menedzsment hatékonyságnövelése 
és a minőségbiztosítás erősödése mellett.

Ehhez a forgatókönyvhöz közel állnak a SZE stratégiai jövőképének 
egyes elemei. Már jelenleg is meghatározó szempont az Egyete-
men a költséghatékonyság, a menedzsmentszemlélet térnyerése 
egyes területeken, valamint a minőségbiztosítás erősödése.
A SZE vezetése ezt a modellt tartja a legjellemzőbbnek az 
intézmény jövőbeni – és egyúttal részben a jelenlegi – helyzete 
szempontjából.

3. „A helyi közösségek szolgálata”
A felsőoktatási intézmények egyre inkább annak a 
konkrét térségi vagy helyi közösségnek a szolgálata 
felé fordulnak, ahol működnek.

Ennek a modellnek a SZE már jelenleg is megfelel, azonban az 
intézményi szolgáltatások, az oktatás és K+F+I tevékenység nem 
korlátozódik csak a helyi közösségek igényeire, hanem jelentős 
mértékben túlmutat azon (főként az ipar szolgálatának vonatko-
zásában).

4. „Felsőoktatási gazdasági részvénytársaság”
Ez a forgatókönyv a felsőoktatás piacosodására 
vonatkozik, amelyet új piaci szereplők sokaságának 
megjelenése és térnyerése jellemez.

Ez a drasztikus, piacosításra építő forgatókönyv önállóan nem 
illeszkedik az Egyetem stratégiai jövőképéhez, ez modell a 
jövőben sem lesz közvetlen módon alkalmazható. Bár a vállalati 
kapcsolatok révén növekszik a saját bevételek súlya, és a SZE szá-
mára nagyon fontos a gazdasági szereplőkkel való kapcsolat, de 
az Egyetemet nem lehet csupán egy részvénytársasághoz hasonló 
módon működtetni.
Továbbá a közeljövőben ezt a modellt egyik hazai, döntően álla-
milag finanszírozott intézményben sem lehetne adaptálni.

Egyes elemzések megállapításai és a hazai felsőoktatási intézmények fejlődési irányával kapcsolatos 
tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy ezek a jövőbeni forgatókönyvek nem alkalmasak arra, 
hogy önálló modellként, erőteljes adaptáció nélkül teljes körűen átültessük a magyar gyakorlatba. 
A „felsőoktatási gazdasági részvénytársaságra” vonatkozó negyedik, túlságosan drasztikus forgatókönyv 
egyértelműen nagyon távol áll a hazai – és egyúttal a kontinentális európai – állami finanszírozású 
intézmények működésétől; az első modellnek pedig csak bizonyos elemeit lehet a hazai felsőoktatási 
környezetben közvetlenül alkalmazni (nem kizárólagos irányelvként). A SZE esetében a vezetés főként a 
2. és 3. modell elemeit tartja jellemzőnek és részlegesen adaptálhatónak az intézményben.

1.4. Szabályozó eszközök, intézményi szabályzatok változása

A SZE részben vegyes működésű a szabályozó eszközök szempontjából, ugyanakkor ezzel egyidejűleg 
a stratégiai rendszer alapján is irányított intézmény, hiszen vannak jól definiált, a működést és a menedzs-
mentfolyamatokat is lefedő stratégiai dokumentumok, azonban ezek mellett az irányítást és működést 
a szabályzatok is meghatározzák. Ez az átfedés, illetve az intézményi stratégia és a szabályzatok közötti 
összhang fokozatosan alakult ki, néhány éve (nagyjából 2006 óta) a különböző ágazati stratégiák és az 
egyes szabályzatok között már szoros tartalmi összefüggés van.

Pozitív példa belső szabályzatra:
•  Tanulmányi és vizsgaszabályzat – Az egyetemmé váláskor teljesen újraírták, precíz, pontosan körül-

írt, azóta is az számít alapnak, 2010 nyarán módosították a HÖK képviselőivel, a módosított TVSZ 
2010 ősztől hatályos.

•  Az intézményi SZMSZ is egyik pozitív példaként kiemelhető, a 2006-ban megalkotott új szabályzat je-
lenti az alapot, azóta csak viszonylag csekély aktualizálásra, illetve módosításra került sor (az egyet-
len átfogó változtatás az SZMSZ-ben a közalkalmazotti értékelés rendszerének bevezetése).
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Nehézség:
•  Oktatói tevékenység hallgatói véleményezése – Bár sor került a hallgatói véleményezések adatainak 

összesítésére, azonban az eredmények közvetlen hasznosítása korábban nem volt biztosított, mert 
az adatok nyilvánosságának kérdése nehézségeket vetett fel. A 2010 tavaszi szenátusi ülésen már 
erről is született döntés, és az oktatók beleegyezése után nyilvánosságra kerülnek az adatok.

A SZE esetében is (ahogyan korábban a legtöbb hazai felsőoktatási intézményben) a jogelőd Főiskola ala-
pítását követő években részben a szabályzatok statikus rendszere volt tapasztalható, azonban az elmúlt 
évtizedben a fontosabb szabályzatok – megváltozott igényekhez igazodó – felülvizsgálatával párhuza-
mosan az Egyetem irányítása, működése és fejlesztése szempontjából egyre jelentősebb szerepe van a 
megalapozott stratégiai tervezésnek is.
Ennek támogatására hozta létre a Szenátus 2008. október 1-jével, közvetlenül a rektornak alárendelt 
funkcionális szervezeti egységként a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóságot.

1.5. Dinamikus egyensúlyi állapot megteremtése a Széchenyi István  
Egyetemen – a versenyképesség, a stratégia végrehajtása és a feladatok  
finanszírozása szempontjából

Az elmúlt egy évtized során jelentősen javult az intézmény versenyképessége, amely egyrészt a mérnök- és 
gazdasági képzés iránti igénnyel, másrészt az Egyetem alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenységének 
átfogó bővülésével, továbbá a vállalatokkal való intenzív innovációs együttműködéssel is magyarázható.
Az erőforrás- és feladatfinanszírozás a SZE-n az elmúlt időszakban többnyire egyensúlyban van, ami annak 
köszönhető, hogy nagyon racionális módon tervezik a stratégiai célokat és az azokhoz tartozó feladato-
kat, egyrészt a pénzügyi lehetőségeikhez igazodva, másrészt előzetes megvalósíthatósági vizsgálatok és 
széles körű egyeztetések alapján.

Példák bevált gyakorlatokra és nehézségekre:
•  A karok esetében a szervezeti egységek részlegesen önállóan gazdálkodhatnak, de kizárólag a köz-

pontilag előre meghatározott pénzügyi kereteken belül.
•  Az egyéb bevételek (pl. költségtérítéses képzés, iparral való együttműködés, a vállalatokkal kötött 

szerződéses megbízások, a szakképzési hozzájárulás) felhasználásának módját – a jogszabály nyúj-
totta kereteken belül – minden évben pontosan megtervezik (adott esetben félévente felülvizsgálják, 
ha szükséges).

•  Nehézséget jelenthet az EU-s projektek lezárását követően a projektek fenntarthatóságával járó költ-
ségek finanszírozása. Miután lezárják az adott projektet, bizonyos feladatokat és eszközöket (pl. 
TIOP-projekt kutatási eszközeinek további fenntartása) integrálnak az Egyetem pénzügyi és eszköz-
gazdálkodásának keretébe. A projekt zárását megelőző évben külön tervet készítenek a további fel-
adatokról, a szükséges HR-kapacitásról és a költségekről, azokat később már saját forrásból – főként 
az egyéb bevételekből – finanszírozzák.

  A kutatás-fejlesztési és a beruházási stratégiát többnyire a különböző projektek keretében igyekez-
nek megvalósítani, majd a projektek lebonyolítása során és azok befejezését követően fokozatosan 
beépülnek az intézmény operatív feladatai közé.

•  A gazdálkodás szempontjából nehézséget, illetve kényszerpályát jelentenek: a túlzott jogszabályi 
megkötések, a Kincstár működése, továbbá beruházásoknál a fejlesztési támogatások csúszása, a 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos részletes jelentéstétel, a már aláírt beruházási szerződések 
többszöri módosítása a Minisztérium részéről (pl. az utóbbira példa: az új Tudás-tér épületére, vala-
mint a régebben tervezett könyvtárfejlesztésre vonatkozó beruházási szerződés módosítása; ezeket 
korábbi projekt során tervezték, de el kellett halasztani, végül tartalmilag is jelentősen módosították 
a régi tervet, és most van folyamatban az építkezés).
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A SZE gazdálkodása optimálisnak nevezhető, az intézmény jelenleg (elsődlegesen az egyéb bevételek 
révén) stabil, a folyamatban lévő beruházások megvalósításához szükséges tartalékokat is biztosító 
pénzügyi helyzetben van. A SZE-n a jelenlegi helyzetben – bizonyos nehézségek ellenére – igyekeznek 
maximálisan összhangba hozni az intézmény működtetésének menedzselését, valamint a tervezett stra-
tégiai célokhoz tartozó feladatok finanszírozását, egyelőre biztosíthatónak látszik a dinamikus egyensú-
lyi állapot fenntartása.

1.6. A menedzsment fontosabb területei – nehézségek és bevált gyakorlatok 
(egy kiemelt területen)

A felsőoktatási menedzsment elemzésével, bemutatásával foglalkozó tanulmányok12 – és ezek alapján az 
AVIR-kézikönyv is – a vezetési, illetve a menedzsmentterületeket többféle módon osztályozzák, de ezen 
rövid összegzés keretében nincs lehetőség az összes terület vizsgálatára, így ezek közül itt csak egy példa 
kiemelésére kerül sor.
A példaként kiemelt menedzsment terület: „A humánerőforrással kapcsolatos ügyek menedzselése”.

•  A személyi ügyek, vagyis a humánerőforrás terület menedzselése szempontjából a SZE fontosnak tart-
ja a részletes, átfogó – a központi szinttől az alsóbb szervezeti egységek szintjét is meghatározó –, 
több szempontból vizsgált tervezést és az ellenőrzést.

   Kiemelten jó gyakorlatként említhető, hogy az ARIS nevű szoftver segítségével kidolgoztak egy 
komplex HR-folyamatmodellezést, amelynek keretében a konkrét folyamatokat, valamint az azok-
hoz tartozó részfolyamatokat jelenítik meg, az egyes folyamatok és feladatok mellett felelőst, 
vagyis „folyamatgazdát” és határidőt, illetve mérföldkövet jelölnek meg. A mérföldköveket, ha-
táridőket frissítik, aktualizálják, és a folyamatok teljesülését a folyamatgazdák ellenőrzik. A folya-
matmodellezés egyaránt vonatkozik az irányítási folyamatokhoz, továbbá az erőforrás-gazdálko-
dási támogató folyamatokhoz tartozó részfolyamatokra is, a modellezés könnyen kezelhető, és jól 
áttekinthető rendszer (amely a belső intraneten keresztül érhető el a munkatársak számára).

   Ez a folyamatmodellezés egyúttal hozzájárul az egyes feladatok, erőforrások és az intézményi 
HR-kapacitás tárgybeli, időbeli összhangjának megtervezéséhez és ellenőrzéséhez.

   A karok és intézetek külön éves HR-stratégiát terveznek, amit központilag egyeztetnek, össze-
hangolnak, majd azt fogadják el intézményi szinten. Jellemző a teljesítményarányos jutalmazás 
(amennyiben erre van forrás az adott időszakban), de a források elosztásáról központi szinten 
hoznak döntést. Ezen túlmenően az egész intézményre vonatkozó teljesítményértékelési rend-
szert is működtetnek.

   Nehézséget jelenthet az oktatók és kutatók vonatkozásában az intézményi korfa: az Egyetemen 
kb. 5 éven belül sokan lesznek nyugdíjas korúak, viszonylag kevés a középkorú, minősített ok-
tatók aránya, azonban elég sok a fiatal oktató-kutató. Ezt a nehézséget a SZE-n kiemelkedő 
eredménnyel végzett diplomások és a frissen PhD-fokozatot szerzett fiataloknak az oktatói, ku-
tatói munkába való intenzív integrálásával igyekeznek áthidalni. A fiatalítás eredménye, hogy az 
egyetemi dolgozók átlagéletkora 2005 és 2009 között, 48,74 évről 46,01 évre csökkent.

   A SZE hangsúlyt fektet a dolgozók továbbképzésére, a kompetenciafejlesztésre, a nemzetközi ta-
pasztalatszerzésre, továbbá az oktatói és kutatói stratégia, illetve a dolgozói kompetenciák össze-
hangolására (az éves HR-tervek összhangban vannak az oktatási és kutatási stratégiával, valamint 
a középtávú intézményi humánerőforrás-gazdálkodási stratégia egyes elemeivel).

   Az Egyetem felső vezetői fontosnak tartják a stratégiai feladatok vonatkozásában minél több egye-
temi dolgozó bevonását a folyamatok megvalósításába, ugyanis a vezetők álláspontja szerint a 
napi munkavégzés hatékonysága szempontjából az emberi motiváció meghatározó tényező. A ve-
zetőség az intézmény főbb céljait igyekszik lebontani az egyes szervezeti egységek, majd részben 

12  Az AVIR-kézikönyv Warner – Palfreyman csoportosítását veszi alapul. Warner, David – Palfreyman, David (eds) (2000): Higher 
Education Management: The Key Elements. Buckingham, Society for Research into Higher Education. Open University Press.
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az egyének szintjére is, hogy a munkatársak tudatosan járuljanak hozzá a célok megvalósítá-
sához. Meggyőződésük szerint amennyiben a munkatársak részesei lehetnek az egyes konkrét 
folyamatoknak, akkor alkotó módon tudnak hozzájárulni a stratégiai célkitűzésekhez tartozó 
feladatok teljesítéséhez.

•  A vezetői döntéshozatal és a szervezeti struktúra sajátosságait a korábbi fejezetekben részleteztük. 
Néhány menedzsmentterülettel (pl. stratégiai tervezés, intézményi gazdálkodás, oktatás, kutatás, 
doktori képzés, információ-, illetve tudásmenedzsment, hallgatói ügyek menedzselése, minőségme-
nedzsment) kapcsolatos főbb szempontokról másik fejezetben teszünk röviden említést.

1.7. Az Egyetem és a munka világának kapcsolata

•  A SZE nagyon nyitott intézmény, egyrészt a megyei önkormányzat, a város vezetése, a város lakos-
sága, másrészt a régió vállalatai irányába egyaránt. Az Egyetemnek nem csak regionálisan, hanem 
országosan is intenzív kapcsolata van az iparral, kiváló az együttműködése neves multinacionális 
cégekkel (pl. Audi, Nokia, Philips és számos egyéb vállalat).

•  A SZE-n kimagasló eredményekkel végzett fiatal diplomásoknak és a doktoranduszoknak lehető-
séget ajánlanak az Egyetemen futó projektekbe való bekapcsolódásra, továbbá esetenként az in-
tézményben történő alkalmazásra. Számukra továbbképzési lehetőségeket is nyújtanak, a minő-
sítettség elérése, illetve szakmai előrelépés érdekében. A doktori iskolák – főként a műszaki és jogi 
területen – utánpótlást jelentenek az egyetemi oktatói-kutatói státuszok betöltésénél, ami megoldást 
jelenthet a korábban jelzett korfa problémájára.

•  Kutatásösztönző rendszert hoztak létre (2008-tól), a Tudományos Bizottság megjelöli a kutatási fő-
irányokat, és pontozásos módszerrel sorolják be a jelölteket. Támogatják az egyéni kutatásokat, a 
külföldi konferenciákon való részvételt, továbbá a néhány fős kutatási csoportok munkáját is. A ku-
tatás ösztönzésére előzetesen meghatározott forrást különítenek el.

•  Az Egyetemen intenzív tevékenységet végző karrieriroda működik, 2004-től ennek neve Karrier és 
Öregdiák Iroda, amelynek kapacitását egy korábbi HEFOP-projekt révén is bővítették. Az iroda mun-
katársai már a hallgatói jogviszony megalakulásától kezdve segítik az érdeklődőket a pályaválasz-
tás, az önéletrajz-készítés, a gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségek, valamint a munkaerő-piaci 
helyzettel kapcsolatos tájékoztatás terén, az Észak-dunántúli Régió vállalati vezetőinek közreműkö-
désével előadásokat szerveznek a cégek bemutatásáról. Folyamatos kapcsolatban állnak a térség 
vállalataival, a végzős hallgatókat hasznos tanácsokkal, információkkal látják el, tájékoztatják őket 
az elhelyezkedési lehetőségekről, és – vállalatok részvételével – állásbörzéket is szerveznek.

•  A SZE már korábban elkezdte a jelenlegi, a végzős és a végzett hallgatók pályakövetéses vizsgála-
tának kialakítását. A hallgatók pályakövetési rendszere 2006-ban indult a Karrier és Öregdiák Iroda 
közreműködésével. A felmérések révén az intézmény visszajelzéseket kap a képzésről és a munka-
erő-piaci lehetőségekről, továbbá kölcsönös bizalomra épülő erős kapcsolat alakult ki az Egyetem 
és a végzett hallgatók között. Ezt a folyamatot tovább erősíti és bővíti a TÁMOP 4.1.1 – DPR-alprojekt 
indítása.

•  A Széchenyi Alumni magazin keretében – amelyet a Karrier és Öregdiák Iroda szerkeszt – számos 
érdekes és hasznos eseményről számolnak be a győri és a teljes hazai felsőoktatás területéről, vala-
mint a különböző szakterületek aktuális kutatási eredményeiről. 2007-ben alakult meg a Széchenyi 
Egyetem Baráti Köre, a tagok számára közös programokat szerveznek, a Baráti Kör feladatait és kom-
munikációját a Karrier és Öregdiák Iroda is segíti.

•  Bár a SZE regionális felsőoktatási piaci pozíciója jelentős és főként a műszaki képzési területen 
egyedülálló a térségben, de emellett fontosnak tartja a pozíciójának további erősítését. A régió je-
lentősebb gazdasági szereplői speciális szakmai igényeket is jeleznek az egyetemi – különösen a 
műszaki – képzéssel kapcsolatosan, amelyeket a képzés alakításánál, korszerűsítésénél igyekeznek 
figyelembe venni. Az ipar és a felsőoktatás együttműködése keretében követendő példa, hogy 2008-
ban létrejött az MTK szervezetében az Audi Hungária Belső Égésű Motorok Tanszék, amelyet az 
Egyetem és Audi Hungária Motor Kft. tart fenn.
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  A Karrier és Öregdiák Irodának széles körűek a vállalati kapcsolatai, a regionális állásbörzéken 
megjelent szervezetekről a rendezvény időpontjában két felmérés készült, azzal a céllal, hogy az 
Egyetem megismerje a vállalatoknak a leendő munkavállalóikkal kapcsolatos elvárásait, illetve 
visszajelzést kapjon arról, hogy miként értékelik a SZE-t mint intézményt. Sok cég anyagilag is tá-
mogatja a SZE-t, néhány vállalat speciális ösztöndíjat is alapított a hallgatók támogatására. A meg-
kérdezett vállalatok képviselői (főként a gépgyártás területéről) mindannyian úgy vélekedtek, hogy 
egyértelműen előnye származik a cégeknek is ebből a kapcsolatból.

•  A SZE és a társult vállalatok egyaránt kiemelt szerepet tulajdonítanak a Practing Alapítványnak, 
amelyet 12 évvel ezelőtt egy Phare-projekt keretében indítottak (az alapítvány elnöke a beruházási 
rektorhelyettes).

  Az alapítványt három nagy vállalat (Audi, Rába, Opel) alapította a SZE-vel közösen, ma már kb. 
80 céggel van együttműködésük. Félévente 50–60 nappali tagozatos hallgató (V–VII. félévben) ún. 
„practing szemeszter” keretében, egyéni tanrend formájában egy a Practing Alapítvánnyal együttmű-
ködő cégnél szerezhet szakmai, gyakorlati tapasztalatokat, és közben havonta pénzügyi támogatás-
ban is részesül. A practingos hallgatók tutori rendszer keretében, a cég egyik konzulense segítségé-
vel tervezhetik, és írhatják meg a szakdolgozatukat. Közben az Egyetemen is kötelező gyakorlaton 
vesznek részt, szükséges a közbenső teljesítés is, és sor kerül a hallgató által végzett programok 
ellenőrzésére is.

  A Practing Alapítvány keretében a képzésnek és gyakorlatszerzésnek ma már komoly presztízse van, 
a practing szemesztert elvégző hallgatók kb. 95–98%-os arányban az adott cégnél helyezkednek 
el közvetlenül a diploma megszerzése után (általában az lesz az első munkahelyük), ami az adott 
cégeknek is előnyös, hiszen már vállalati tapasztalatot szerzett munkatársat alkalmaznak.

1.8. A Széchenyi István Egyetem kommunikációs tevékenysége

•  A belső, intézményi kommunikációval kapcsolatosan az Egyetem iratkezelési szabályzata foglalja 
össze a hagyományos, papíralapú tájékoztatás szabályait. Az elektronikus tájékoztatás egyrészt 
e-mailek, körlevelek formájában, másrészt az Egyetem honlapján és az intraneten keresztül törté-
nik, amelyet folyamatosan frissítenek. Az intézményi projektek megvalósításával, előrehaladásával 
kapcsolatos kommunikációra – a vezetők és munkatársak irányába egyaránt – többnyire belső hír-
levelek és tájékoztató rendezvények keretében kerül sor.

•  A különböző vezetői testületek szintjén (pl. Szenátus, Rektori Kabinet, Kari Tanács) a kommunikáció 
folyamata a döntéshozatali rendszerhez, illetve a vezetési struktúrához kapcsolódik, tehát ennek 
módját is szabályzatban rögzítik.

•  A nemzetközi szintű kommunikáció terén a külföldi felsőoktatási intézményekkel még viszonylag cse-
kély az intézményesített módon kiépített, állandó kapcsolat (azonban a SZE törekszik erre is), az 
együttműködés általában esetleges, és valamilyen konkrét projektre, illetve bizonyos szakmai fel-
adatokra vonatkozik. Ugyanakkor a hazai székhellyel rendelkező multinacionális, főként járműipari 
vállalatokkal nagyon intenzív és eredményes a kapcsolatuk, illetve a szakmai együttműködésük.

•  A külső kommunikáció vonatkozásában számos jó gyakorlatot lehet kiemelni:
   A térség vállalataival nagyon szoros – hivatalos, személyes és informális – kapcsolatot ápol az 

Egyetem, egyrészt K+F+I területen, különböző innovációs együttműködések révén, másrészt pe-
dig a hallgatók vállalati gyakorlatszerzésbe való bekapcsolódása, céges tapasztalatszerzése (pl. a 
hallgatók által elvégzett „practing szemeszter”) és a későbbi elhelyezkedése ügyében.

   A SZE kifejezetten nyitott Győr város önkormányzata, továbbá a város, illetve a régió lakosságá-
nak irányába is. A várossal való együttműködésnek számos különböző formáját lehet tapasz-
talni, ilyen például az egy időszakban megvalósuló egyetemi és városi beruházások során a 
folyamatos szakmai egyeztetés, a városi kulturális rendezvények szervezéséhez az intézményi 
hangversenyterem biztosítása. A megyei könyvtár befogadásáról jelenleg egyeztetnek, erre az 
egyik átfogó beruházás, a több funkciót ellátó INNO-Share Regionális Tudástranszfer Központhoz 
tartozó SZE Műszaki Tudástár keretében kerülhet sor.
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   A SZE „Nyugdíjas Egyetemet” szervez a régió idősebb korosztálya számára, és a résztvevők bizo-
nyos számú előadások végighallgatását követően egy formális tanúsítványt kapnak (egyes elő-
adások vázlatos bemutatása megtekinthető a SZE honlapján is). A „Junior Egyetem” keretében 
pedig középiskolások kaphatnak ízelítőt különböző tudományterületek alapjairól, a szakmai be-
mutatók, előadások a későbbi pályaválasztáshoz is hozzásegíthetik őket.

   Az Egyetem kidolgozott egy kommunikációs stratégiát, és nemrég megbízott egy külső partner 
céget, mely az intézmény átfogó kommunikációs tevékenységének módját és annak eszközeit 
fogja koordinálni.
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2. Minőségirányítási rendszer a Széchenyi István  
Egyetemen

2.1. Az intézményi minőségbiztosítási rendszer működése

Az Egyetem vezetése kiindulópontnak tekinti és figyelembe veszi a Felsőoktatás Minőségbiztosításának 
Európai Hálózata (ENQA) által kidolgozott minőségbiztosítási alapelveket,13 valamint a megvalósításukat 
segítő útmutatásokat.
A SZE nagyon alaposan és részletesen kidolgozott – a Szenátus által jóváhagyott – minőségirányítá-
si kézikönyvet készített, amely tartalmazza az összes javasolt témakört a minőségbiztosítási rendszer 
bemutatására, valamint egységes keretben összefoglalja a folyamatok rendszerét és a szabályozásokat. 
A kézikönyvben a rendszerek és folyamatok irányítása, az intézmény működtetése, a vezetés, tervezés 
és fejlesztés, a felelősségi körök, hatáskörök, az erőforrásokkal való gazdálkodás, a partnerkapcsolatok, 
továbbá az önértékelés komplex rendszerének bemutatása mellett nagy hangsúlyt helyeznek a műkö-
déssel és fejlesztéssel kapcsolatos mérési, értékelési tevékenységek folyamataira.
Létrehoztak egy külön minőségirányítási honlapot is, amely tartalmazza a fontosabb minőségbiztosítási 
dokumentumokat és a témával kapcsolatos tájékoztatókat, a honlap a belső hálózaton, az intraneten 
keresztül a vezetők és dolgozók által is elérhető.

A SZE számára nem cél az ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítás elérése, az ENQA ajánlásai mellett sokkal 
inkább a folyamatszemléletű ISO 9004 ajánlást tekinti mérvadónak, amely az adekvát folyamatok mo-
dellezésére helyezi a hangsúlyt.14

Az ISO 9004 szabvány logikai felépítése a PDCA-ciklushoz kapcsolódik a minőségfejlesztés lépései  
Plan (tervezés), Do (végrehajtás), Check (ellenőrzés), Act (beavatkozás). Az intézményi folyamatmodellek 
meghatározásának alapjául a SZE-n is a korábbi HEFOP FOI-modellt veszik alapul: irányítási és stratégiai 
folyamatok, főfolyamatok, támogató folyamatok.

Az ARIS nevű szoftver segítségével kidolgoztak egy komplex HR-folyamatmodellezést, ennek kereté-
ben a konkrét folyamatokat, valamint az azokhoz tartozó részfolyamatokat jelenítik meg (nem csak a 
HR területén, hanem egyéb intézményi folyamatok szempontjából is), az egyes folyamatok és feladatok 
mellett felelőst, vagyis „folyamatgazdát” és határidőt jelölnek meg. Gondoskodnak a határidők nyomon 
követéséről és frissítéséről, az egyes folyamatok befejezését, teljesülését a folyamatgazdák ellenőrzik. Ez 
a jól áttekinthető folyamatmodellezés hozzájárul az egyes feladatok, erőforrások és az intézményi HR-
kapacitás megtervezéséhez, valamint a konkrét folyamatok átfogó ellenőrzéséhez.
Az éves HR-tervezésbe és bizonyos erőforrás-gazdálkodási támogató folyamatok tervezésébe bevonják 
a HÖK képviselőit is.

Külön minőségfejlesztési program keretében rögzítették azt is, hogy melyek a minőségfejlesztési tevé-
kenység alapvető dokumentumai:
•  tanszéki oktatásminőségi jelentés,
•  valamennyi egyetemi szervezeti egység (karok, önálló intézetek, a szolgáltató és funkcionális szerve-

zeti egységek, a rektor közvetlen irányítása alá tartozó tudományos és kutatási szervezeti egységek) 
által elkészített minőségügyi jelentés,

•  egyetemi minőségügyi jelentés.
Részletesen meghatározták, hogy milyen kritériumok alapján kell értékelni a minőségügyi, minőségfej-
lesztési jelentéseket, valamint a minőségirányítási rendszerhez tartozó egyéb dokumentumokat.

13 A közös európai minőségbiztosítási alapelveket 2005-ben Bergenben fogadták el a résztvevő országok oktatási miniszterei.
14 Az ISO 9004 olyan ajánlás, amely útmutatást ad a működés folyamatos fejlesztésére is.
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Az intézményi minőségirányítási rendszer szervezetének összegzése
•  Egyetemi tanácsadó testületek:
   a Szenátus alá rendelt Egyetemi Minőségirányítási és Értékelési Bizottság (EMÉB – elnöke a főtitkár),
   a kari tanácsok alá rendelt Kari Minőségirányítási és Értékelési Bizottságok (KMÉB – elnöke az 

adott kar minőségügyi megbízottja).
•  Operatív és adminisztratív minőségügyi feladatokat ellátó személyek:
   a minőségirányítási vezető,
   a kari és az önálló intézeti minőségügyi megbízottak,
   a szolgáltató, a funkcionális és a tudományos kutatási szervezeti egységek minőségügyi megbí-

zottjai,
   a tanszéki minőségügyi megbízottak (tanszéki szinten ez még a tervezés fázisában van, a feladat-

ellátásra a gyakorlatban a későbbiekben kerül sor; egyébként a tanszékekkel kapcsolatos ilyen 
jellegű teendők – felsőbb szinten – integrálódnak a kari és intézeti minőségügyi megbízottak 
minőségfejlesztési tevékenységének keretébe).

Az EMÉB éves munkaterv alapján végzi a feladatait, a munkatervet az elnök és a minőségirányítási vezető 
állítja össze a tagok javaslatai alapján (tagok: az Egyetem minőségügyi vezetője, az egyes karok és önálló 
intézetek valamint az egyes szervezeti egységek minőségügyi megbízottjai). Az EMÉB értékeli, és jóvá-
hagyja az évente készített beszámolót, melyet az elnök terjeszt a Szenátus elé.
Az intézményi minőségfejlesztési program tervezetét szintén a bizottság elnöke és a minőségirányítási ve-
zető készíti el, az EMÉB által értékelt és elfogadott program jóváhagyása a Szenátus hatáskörébe tartozik.

2.2. Minőségirányítás és a stratégia kapcsolata az intézményben

A gyakorlatban is tapasztalható, hogy az intézményi stratégiai menedzsment folyamat követi a minőség-
fejlesztés főbb lépéseit, a PDCA-ciklus formájában, vagyis a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás 
szakaszait.
Az Egyetem stratégiai terve és minőségpolitikája, illetve annak keretében a kidolgozott minőségirányí-
tási kézikönyv és a minőségfejlesztési program keretet adnak a konkrét minőségcélok kitűzéséhez. A mi-
nőségcélok többnyire mérhetőek, ezáltal is megkönnyítve az eredményes és hatékony teljesítményérté-
kelést, valamint a folyamatok vezetőség által történő nyomon követését és értékelését. A közeljövőben 
tervezik bizonyos indikátorok hozzárendelését az intézményi szervezeti és vezetési folyamatok különbö-
ző elemeihez is, amely a későbbiekben lehetővé teszi az adott folyamatok értékelését, speciális mérését, 
az Európai Minőségmenedzsment Alapítvány által kidolgozott EFQM-modellre15 alapozva.
Az intézményben átfogó intézményi önértékelést végeztek, a MAB ajánlásai alapján. A SZE-n konkrét mé-
rési módszereket állapítanak meg, és különböző belső mérések révén gondoskodnak a minőségirányítá-
si rendszer működésével kapcsolatos területek feltárásáról. A minőségirányítási kézikönyv tartalmazza, 
hogy konkrétan mire terjed ki az intézmény folyamatainak mérése, és ehhez összegzi az egyes mérések 
módszertanát (pl. önértékelés, vezetőségi átvizsgálások, pénzügyi mérések, hallgatói és oktatói elége-
dettségmérések). A SZE vezetősége évente egy alkalommal felülvizsgálja, és értékeli a minőségirányítási 
rendszer eredményességét, hatékonyságát, valamint ezen belül a MAB által megfogalmazott követelmé-
nyek teljesülését.
A komplex önértékelésen túlmenően a SZE évente (az oktatási tevékenység véleményezése esetében fél-
évente) különböző kérdőíves felméréseket végez meghatározott célcsoportok körében, pl. igényfelmérést 
a gólyáknál, hallgatói elégedettségvizsgálatot a tanulmányaik közepén járó hallgatóknál, a végzősök és 
a végzettek körében, továbbá az oktatási tevékenység hallgatói véleményezését. Nehézségként említ-
hetjük, hogy bár sor kerül a hallgatók oktatói véleményezésére, azonban részben hiányos a felmérések 
eredményeinek központi felhasználása, illetve visszacsatolása a működés és oktatás értékeléséhez –  mi-
vel korábban az adatok nyilvánosságának kérdése nehézségeket vetett fel –, azonban a 2010. tavaszi 

15  Az EFQM-modell átfogó stratégiai perspektívából igyekszik lefedni a szervezet, valamint a vezetés fontos területeit és folyama-
tait, az azokhoz tartozó elemekkel együtt. Ez a modell a felsőoktatási intézményekben is jól alkalmazható.
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szenátusi ülésen hozott döntés értelmében sor kerül az aggregált adatok nyilvánosságra hozatalára és 
elemzésére.

A minőségirányítási kézikönyv, valamint a minőségfejlesztési program tartalmilag kapcsolódik az intéz-
ményfejlesztési tervhez, a konkrét célok megvalósításának ellenőrzését az (ütemtervet is tartalmazó) 
operatív munkaterv készítése biztosítja.
A SZE 2010. áprilisban elkészítette, és a Szenátus elfogadta a „minőségfejlesztési program és stratégiai 
munkaterv” című dokumentumot, amelyben összegzik az egyes stratégiai célokhoz rendelt feladatokat, 
a feladatvégzés módszerét, a fő felelősöket, a részfeladatok felelőseit, a határidőket, valamint azt, hogy 
az adott feladat kapcsolódik-e valamely jelenlegi pályázathoz, projekthez. Ez a munkaterv jelentős mér-
tékben hozzájárul a stratégiai célok és a feladatvégzés nyomon követéséhez, értékeléséhez.
A Széchenyi Egyetem az elmúlt három-négy év során átfogó minőségirányítási rendszert fejlesztett ki, és 
ezt a gyakorlatban is alkalmazza.
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3. Intézményi stratégiai menedzsmentfolyamat

3.1. Egyetemi stratégiai dokumentumok

A hazai felsőoktatási intézmények stratégiaalkotási tevékenysége folyamatosan fejlődött az elmúlt évek-
ben, egyrészt a Minisztérium intézményfejlesztési terv készítésével kapcsolatos szakmai és módszer-
tani elvárásai, az egyéb kötelező stratégiai dokumentumok követelményei, valamint a gyorsan változó, 
külső piaci és társadalmi körülmények hatására. Néhány intézmény első alkalommal a Világbanki Felső-
oktatási Reformprogram16 keretében készített – módszertanilag a jelenlegi tervektől különböző –, régi 
szerkezetű IFT-t17 (1997–98-tól), amely kezdetben elsődlegesen a világbanki források megszerzéséhez 
volt szükséges, tehát nem volt kötelező minden intézmény számára. 2000-től jelentősen változtak, bő-
vültek a minisztériumi követelmények, és akkortól már sokkal komplexebb, részletesebb, két főfejezet-
re18 bontott IFT kidolgozását kellett kötelezően vállalniuk az állami intézményeknek, a fejlesztési tervek 
értékelésének és jóváhagyásának folyamata is módosult. Majd 2005-től újabb változtatásra került sor, és 
a kötelezően készítendő fejlesztési, stratégiai dokumentumok körét jogszabályban is rögzítették.

Az EU ágazati stratégiai dokumentumrendszeréhez általánosan főként a következő tervek tartoznak:
1.  hosszú távú tervek (10–15 éves), amelyeknek része a zöld könyv, az ebből származtatott, a jövőképet 

is tartalmazó fehér könyv, a koncepció és célrendszer, valamint az ágazati stratégiák tervezése;
2.  középtávú stratégiai tervek (3–5 éves);
3.  rövid távú operatív tervek (1 éves), munkatervek.
A SZE-n főként a középtávú intézményfejlesztési terv, a stratégiai terv, valamint az adott tanévre vonat-
kozó különböző operatív akciótervek, éves munkatervek kidolgozását tartják fontosnak.

A Széchenyi Egyetem stratégiai dokumentumainak vázlatos összesítése
•  A SZE először 1995-ben – még Főiskolaként – határozta meg a fejlesztési irányokat, területeket, kö-

zép- és hosszú távon egyaránt. 1995–1998 között az intézményi stratégiát rövid, általános leírás 
keretében összegezte, bár már akkor is sor került bizonyos területeken konkrét stratégiai tervezésre.

•  2000–2002 között került sor a Minisztérium új kézikönyve alapján elvárt IFT I. és II. főfejezet ki-
dolgozására, az volt a SZE-n az első, nagyon alaposan, részletesen elkészített stratégiai, fejlesztési 
dokumentum (ennek elfogadása feltétel volt a beruházási terv készítéséhez is, ez alapozta meg a 
Minisztériummal kötött fejlesztési szerződést).

•  Később az Egyetem az IFT I. és II. főfejezetét frissítette, aktualizálta.
•  2006 elején teljesen új szerkezetű IFT kidolgozására került sor – az új jogszabályhoz és megváltozott 

követelményekhez igazodva –, amely tartalmi és módszertani szempontból is jelentősen különbözik 
az előző fejlesztési tervtől. Ez a korábbihoz képest szakmailag egyszerűbb dokumentum, amely így 
már nem minősül komplex, teljes körű, mindenre kiterjedő intézményfejlesztési tervnek. Az új típu-
sú, módosított szerkezetű IFT-ben az egyes stratégiai szintek elkülönítése csak részleges, a stratégiai 
célok és az operatív feladatok azonos fejezetekben szerepelnek az intézményi területek bemutatását 
tartalmazó, leíró jellegű részekkel (az útmutató módosított elvárásai alapján); ezért a SZE most már 
inkább a tömörebb, célirányosabb stratégiai tervet tartja alkalmasabbnak a kihívások és a stratégiai 
célkitűzések áttekinthető összefoglalására.

16  A Magyar Kormány és a Világbank által aláírt kölcsönegyezmény alapján kezdeményezett, több különböző területre vonatkozó, 
átfogó felsőoktatás-fejlesztési program.

17  A hazai felsőoktatási intézmények az első, régi szerkezetű intézményfejlesztési tervet a Világbanki program keretében, elsődle-
gesen a világbanki elvárások alapján készítették (a beruházási tervet megelőzően).

18  2000-től az új szerkezetű, kibővített IFT-ben az intézmények az I. főfejezetben mutatták be a profiljukat, a belső és külső ön-
értékelést, a kihívásokat, a jövőképet, a stratégiai célkitűzéseket – külön területenként –, a fejlesztési programokat, valamint a 
fejlesztések monitorozásának és értékelésének tervét, azok várható eredményei szerint. Az I. főfejezet minisztériumi elfogadása 
után került sor a II. főfejezet kidolgozására, amely az erőforrás-gazdálkodás és az intézményi szellemi vagyon kezelésének 
bemutatását, a fejlesztési programok megvalósításának részletes tervezését, a beruházási igények összefoglalását, továbbá bi-
zonyos mutatók körére vonatkozó tény- és célértékeket tartalmazta. A SZE első alkalommal ilyen típusú, komplex IFT-t készített.



109S zé cheny i  I s t v án Eg ye tem – 3.  Inté zmény i  s t r até g ia i  mene dz sment fo ly amat

•  2007 decemberében kidolgozták a legutóbbi, jelenleg érvényes IFT-t, illetve a korábbi dokumentumot 
felülvizsgálták, és annak alapján új fejlesztési tervet készítettek. Azóta az időközben felmerült, fon-
tosabb intézményi stratégiai változásokat külön stratégiai tervben rögzítik.

•  Az IFT-hez képest rövidebb, tömörebb stratégiai tervet és küldetésnyilatkozatot is benyújtották, a Mi-
nisztérium elvárásainak megfelelően; a SZE legutóbbi dokumentuma a 2009–2013 közötti időszakra 
vonatkozó összegzés, amely a küldetésnyilatkozat és a stratégia újrafogalmazását is tartalmazza.

•  Az átfogó intézményi önértékelést a MAB számára az akkreditáció keretében végezték el.
•  Régebben nem volt jellemző a projektmenedzsment-szemlélet az intézményben, az elmúlt években 

fokozatosan alakult ki, ez különösen hangsúlyossá vált a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság létrejöt-
tével (2008. októbertől).

•  A 2009–2013 közötti időszakra vonatkozó stratégiai terv végrehajtásával összefüggésben éves stra-
tégiai munkatervet is készítettek, ennek révén kerül sor a stratégia megvalósításával kapcsolatos 
információk visszacsatolására a Szenátus és a rektor felé.

•  A 2010. áprilisban készített, és a Szenátus által elfogadott „minőségfejlesztési program és stratégiai 
munkaterv” című dokumentumban összegzik az egyes stratégiai célokhoz rendelt feladatokat, a fel-
adatvégzés módszerét, a fő felelősöket, a részfeladatok felelőseit, a határidőket, valamint azt, hogy 
az adott feladat kapcsolódik-e valamely jelenlegi pályázathoz, projekthez (ezáltal azt vizsgálják, 
hogy a stratégiai cél elérését támogatja-e valamilyen futó intézményi projekt). Ez jelentős mértékben 
hozzájárul a stratégiai célok és azokhoz tartozó feladatok nyomon követéséhez, monitorozásához.

3.2. Intézményi jövőkép és a stratégiai célkitűzések kialakításának folyamata

A stratégiai célok kialakításának folyamata a SZE-n is a klasszikus fázisok – stratégiai tervezés, megva-
lósítás, monitoring és értékelés – egymást kísérő elemeiből áll. Az átfogó intézményi stratégia tervezé-
sére központi szinten került sor, azonban a tervezési folyamatba – külön területenként – az Egyetem 
valamennyi hivatalos fóruma, illetve szervezeti egysége (az oktatási, kutatási és az egyéb, funkcionális, 
szolgáltató szervezeti egységek, továbbá különböző vezetői testületek) bekapcsolódott. Az egyes lépések 
során a vezetők és munkatársak által megfogalmazott vélemények figyelembevételét, értékelését köz-
pontilag a stratégiai és fejlesztési igazgató koordinálta, a Szenátus – az elfogadás előtt – több olvasatban 
vitatta meg a különböző témacsoportokra vonatkozó stratégiai tervezetet.

A stratégiai céltérképet a Szenátus is elfogadta az új stratégiai terv, illetve a küldetésnyilatkozat része-
ként. A vázlatos céltérkép elemei a Balanced Scorecard módszerének megközelítéséhez igazodnak.19

19 Kaplan, S. Robert – Norton, P. David (2004): Balanced Scorecard. Budapest, KJK-KERSZÖV Kiadó Kft.
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Jövőkép

Stakeholderek
és elvárásaik

Szolgáltatási
célok

Pénzügyi
célok

Belső
működésű

célok

Tanulási és
fejlődési

célok

Fenntartói elvárások Hallgatói elvárások Kutatói, partneri elvárások Régiós elvárások

Az egyetem az erurópai Felsőoktatási Térségbe szorosan integrálódó magyar felsőoktatás elismert, vezető intézménye 

Stabilitás a fejlődésért
Fenntartható működés, és

fejlesztési források
biztosítása

Egyetemből Universitas
Legtöbb képzést tekintve

országos beiskolázású
súlyponti egyetemmé válás

Egyetemből Tudásközpont
Környezetével
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szolgáltató intézménnyé

válás

Oktatásminőség
Idegen nyelvű képzések

feltételeinek
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Oktatásminőség
Oktatási munka

minőségének fokozása

Oktatásminőség
Oktatói állomány fejlesztése,

fiatalítása

Gazdasági és
társadadalmi fejlődés

K+F+I képességek,
infrastruktúra fejlesztése

Tudományos
és kutatási minőség

Alapkutatási kompetenciák
megteremtése

Forrásbiztosítás
Tudományos-technikai fejlődés

követésének finanszírozása

Fenntartható működés
Oktatási kapacitások

kihasználása, fejlesztése

Fenntartható működés
Infrastruktúra hatékony

üzemeltetése

Forrásbiztosítás
Pótlólagos források

megszervezésével kapcsolatos
képességek fokozása

Oktatásminőség
Szakstruktúra

továbbfejlesztése

Oktatásminőség
Módszertani megújulás

az inhomogén
tudásszintű hallgatók

eredményes felkészítése
érdekében

Szakmai/tudományos
referenciapont

Partnerek számára
releváns tevékenységek

folytatása

Szakmai/tudományos
referenciapont

Piaci értelemben is jó
minőségű szolgáltatások

nyújtása

Tudományos és
Kutatási minőség

Nemzetközi tudományos
és kutatási

kapcsolatrendszer
bővítése

Szakmai/tudományos
referenciacsoport

Szakmai vezető partner
státusz kivívása

Gazdasági és
társadalmi fejlődés

Aktív szerep felvállalása
a fejlesztési tervek

kidolgozásában

Kiválóság
az eredmények

kommunikációjában
Társadalmi megitélés és

elismertség javítása

Kíválóság
az eredmények

kommunikációjában
Hatékony, az

eredményekhez irányuló
kommunikáció és

marketing

Kíválóság
a szervezeti működésben

Minőségirányítási
és kontrolling rendszer

továbbfejlesztése

Kíválóság
a szervezeti működésben

Szervezetfejlesztés
a kezdeményezőkészség
fejlesztésével a stabilitás

megtartásával

Partnerkapcsolatok
Együttműködések

tapasztalatainak értékelése
és visszacsatolása

Szervezetfejlesztés
Átlátható, üzletszerű

folyamatok kialakítása

Szervezetfejlesztés
Szervezeti rugalmasság

fejlesztése

Szervezetfejlesztés
Multidiszciplináris

megközelítés, szinergiák
kiaknázása

Partnerkapcsolatok
Aktív szerep

a gazdasági, tudományos
kapcsolatok

fejlesztésében

Oktatásminőség
Doktori képzés

következetes fejlesztése

Egyetemből Tudásközpont
Gazdasági és társadalmi

fejlődés generálója

Egyetemből Universitas
Integrálódás az Európai
Felsőoktatási Térségbe

Az ábra letölthető: www.avir.hu

3.1. ábra. A Széchenyi István Egyetem stratégiai céltérképe
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Az Egyetem a stratégiai tervezés folyamata során alkalmazta a közismertté vált – és ezzel kapcsolato-
san a szakirodalomban is jelzett –, főbb lépéseket: helyzetértékelés, SWOT-elemzés, belső, külső kihívások 
és a jövőkép azonosítása, BSC módszertan alapján folyamattérkép és stratégiai céltérkép készítése, az 
átfogó és a konkrét célok összegzése, az eszközrendszer meghatározása, a pénzügyi tervezés, valamint 
a megvalósítás és a monitoring tervezése (a megvalósítás és a monitoring tervezésének elemeit majd a 
végrehajtás során is célszerű visszacsatolás keretében ellenőrizni). Ezt követően sor került a stratégia 
végrehajtásához tartozó kiemelt feladatok meghatározására, az erőforrások hozzárendelésére, a felelős 
személyek és szervezeti egységek kijelölésére, a további résztvevők körének definiálására, valamint az 
ütemterv készítésére (az előrehaladás várható ütemezése és a mérföldkövek meghatározása egyúttal a 
monitoring tervezéshez is kapcsolódik).
A jövőkép elérése érdekében a SZE átfogó helyzetértékelésen alapuló, konkrét célrendszert alakított ki, 
és erre alapozta a stratégiai koncepcióját, amelynek keretében meghatározta az intézményi értékrend-
hez igazodó fontosabb irányokat és a lehetséges beavatkozási pontokat. A megfogalmazott intézményi 
stratégiai koncepciót a SZE felső vezetése is elfogadta, jóváhagyta.
A stratégiai menedzsmentfolyamat szoros összefüggésben áll a létrehozandó VIR-rel, ugyanis egyrészt a 
működő rendszer majd naprakész, strukturált formában adatokat, riportokat, különböző információkat 
fog biztosítani, másrészt a stratégiai folyamatok tervezése meghatározza a VIR működéséhez szükséges 
elvárásokat és a fontosabb mutatókat, továbbá ezen túlmenően a VIR majd megalapozottan támogatja 
az intézményi folyamatok monitorozását.
A SZE működése és folyamatainak összegzése elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt – a hazai 
állami felsőoktatási intézmények többségénél néhány éve alkalmazott folyamatleírásnak megfelelően 
– az egyik HEFOP 3.3.1. projekt intézményi és ágazati tapasztalatai alapján kiegészített folyamatszabá-
lyozásán, továbbá a BSC módszertanán alapszik. Az általános leírást néhány egyéb intézményi elemmel 
még kiegészítettük.20

3.2. ábra. A folyamatszabályozás BSC-alapú összefoglalása a Széchenyi Egyetemen

SZE – 1. Alap-, illetve főfolyamatok

=> 1.A. Intézményi irányítás és stratégiaalkotás
=> 1.B. Minőségfejlesztés (és működésfejlesztés)
=> 1.C. Kontrolling és teljesítménymenedzsment
=> 1.D. Intézményi kommunikáció és marketing

SZE – 2. Irányítási és stratégiai folyamatok

=> 2.A. Oktatás
=> 2.B. Kutatás és innováció
=> 2.C. Térségi szolgáltatások

SZE – 3. Erőforrás-gazdálkodási támogató folyamatok

=> 3.A. Pénzügyi gazdálkodás, gazdasági adminisztráció
=> 3.B. Humánerőforrás-gazdálkodás
=> 3.C. Létesítménygazdálkodás
=> 3.D. Beruházás, beszerzés, készletgazdálkodás
=> 3.E. Hallgatói szolgáltatások és kapcsolatok
=> 3.F. Intézményi szolgáltatások
=> 3.G. Informatikai szolgáltatások menedzsmentje
=> 3.H. Információgazdálkodás (nem azonos a 3.G.-vel)

20  Az intézményi folyamatok elemeinek összegzése csekély mértékben különbözik az AVIR-kézikönyvben lévő ábrától, mivel a SZE 
bizonyos részfolyamatokkal tovább bővítette az irányítási és a támogató folyamatokat.
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A SZE-re vonatkozó folyamatok elemeinek összegzése – nem elsődlegesen tartalmi, hanem inkább for-
mai szempontból, az egyes elemek megnevezésével kapcsolatosan – az alábbi szempontból tér el az 
AVIR-kézikönyvben írottaktól:
•  A SZE minőségirányítási kézikönyvében a folyamatok meghatározásánál az irányítási folyamatok 

szerepelnek az első helyen, ezért az összegzés során megőriztük ezt a struktúrát.
•  Az irányítási folyamatokat a SZE-n irányítási és stratégiai folyamatokként tartják nyilván, ez a szem-

pont az 1.A. elemre is vonatkozik (bár a különbség nem tartalmi jellegű, inkább csak az elnevezésre 
vonatkozik, ugyanis a stratégiaalkotás is az irányítás részét képezi).

•  Az 1.D. „intézményi kommunikáció, marketing” elemet a SZE korábban, a minőségirányítási kézi-
könyvben a támogató folyamatokhoz sorolta, azonban a kidolgozott folyamatmodell alapján ez az 
irányítási folyamatokhoz tartozik.

•  A 2.C. „térségi szolgáltatások” folyamat a SZE-n különösen meghatározó a térségi gazdasági és társa-
dalmi szereplőkkel való együttműködés révén.

•  A 3.D. „beruházás, beszerzés, készletgazdálkodás” a SZE részéről szintén egy önálló, kiegészített 
elem; ennek bizonyos elemeit a kézikönyv részben a pénzügyi gazdálkodás, részben pedig a létesít-
ménygazdálkodás kategóriájához sorolja.

•  3.E. „hallgatói szolgáltatások és kapcsolatok”, a 3.F. „intézményi szolgáltatások”, valamint a 3.G. 
„informatikai szolgáltatások menedzsmentje” a kézikönyvben – egyéb intézményi szolgáltatások 
mellett – egyetlen, közös elem, a szolgáltatások körébe tartozik. Azonban a SZE részéről ez a részfo-
lyamatoknak egy jól áttekinthető és hasznos bontása.

•  A 3.H. „információgazdálkodás” korábban önálló elemként nem szerepelt a SZE minőségirányítási 
kézikönyvében (mivel azt a 3.G. részelemeként azonosították), azonban azért tüntetjük fel külön is, 
mert az információgazdálkodáshoz – az egyes folyamatok informatikai támogatásán túlmenően – 
hozzátartozik a komplett intézményi tudásvagyon felmérése, gondozása, konszolidációja is.

•  Az átfogó intézményi folyamatmodell részét képező vevői körrel (fenntartói és hallgatói igények, 
egyéb külső elvárások a partnerek és a régió részéről), továbbá a hatásokkal és potenciálokkal kap-
csolatos szempontok vizsgálata nem tartozik ezen összegző dokumentum keretébe.

A Széchenyi Egyetem jövőképét az határozza meg, hogy az észak-dunántúli regionális gazdaság és köz-
szolgáltató szféra humánerőforrás utánpótlásának és továbbképzési igényének első számú kiszolgálója 
kíván lenni. A régió elsősorban gépipari súlypontú termelőtevékenységre alapozó gazdaságát és ennek 
intézményi környezetét az Egyetem a gazdasági partnereivel fenntartott intenzív kapcsolatai révén, to-
vábbá az adekvát képzési, illetve az alkalmazott kutatási és innovációs kínálattal szolgálja ki. A követel-
ményeknek való folyamatos megfelelés érdekében az Egyetem a műszaki képzési hagyományok további 
erősítését, valamint a kiemelkedő kutatási eszközparkjának fenntartását és bővítését kiemelt fontos-
ságúnak tartja. Kutatáshasznosítási tevékenységével és széles körű vállalati kapcsolatrendszere révén 
biztosítja az élenjáró műszaki tudományos eredményekkel való naprakész lépéstartást, és kutatási főirá-
nyai területén nemzetközi szintű eredményekre is képessé válik. Szolgáltatásain és közösségi szerepvál-
lalásán keresztül a regionális tudásgazdaság fejlődésének elismert kezdeményezője, támogatója kíván 
lenni, miközben aktív szerepet vállal Győr és térsége kulturális, tudományos életének gazdagításában.
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3.3. Intézményi stratégia megvalósítása – nehézségek és bevált gyakorlatok

A vázlatos táblázatban a SZE illetékes vezetői és munkatársai által a helyszíni megbeszélések keretében 
kiemelt egyes példákat összegezzük.

4. táblázat. Néhány bevált gyakorlat és nehézség a Széchenyi István Egyetem stratégiájának tervezésére  
és megvalósítására vonatkozóan

Főfolyamatokhoz tartozó stratégia

Stratégia 
területe

A SZE-n bevált gyakorlat, pozitív példa a stratégia  
megvalósítása során

Felmerült nehézség
(és lehetséges megoldás)

Oktatás •  A korábbi képzési spektrum jelentős bővítésének tervét sikerült 
megvalósítani.

•  A SZE képzési profilja összhangban van a regionális gazdaság 
és közszolgáltatás elvárásaival, a munkaerőpiac valódi igényeit 
szolgáló képzéseket nyújt.

•  A hallgatók létszámának szakterületenként differenciált emelése 
– globális intézményi szinten bevált a korábbi létszámtervezés.

•  A bolognai rendszerű képzés eredményes bevezetése, számos 
BSc-szak indítása (a folyamat nem igényelt komplex változtatást, 
ugyanis a mérnök és a gazdasági képzés vonatkozásában koráb-
ban is megvolt a két szint).

•  A tehetséggondozás fontos feladataként a hallgatói egyéni kuta-
tási ambíciók kiteljesítésének elősegítése.

•  Aktív szerepvállalás a regionális felsőfokú szakképzési rendszer 
fejlesztésében, különösen a gép- és járműgyártáshoz kapcsolódó 
szakmák területén.

•  Távoktatási módszerek alkalmazása, e-learning tananyagok 
kidolgozása (egy TÁMOP-projekt keretén belül).

•  Tananyagok módszertani, tartalmi fejlesztése.
•  A SZE-n végzett hallgatók tanult szakmájukban való elhelyezke-

dési arányának növelése (elsődlegesen műszaki területen).
•  A munkaerőpiac igényeinek megfelelően az oktatási tevékeny-

ségben a kompetencia alapú oktatás elveinek egyre erőteljesebb 
érvényesítése.

•  Hallgatói tanulás speciális formája, kiemelt tanulmányokat foly-
tató hallgatók céges gyakorlati tapasztalatszerzése – a Practing 
Alapítvány támogatásával „practing szemeszter” szervezése.

•  Az elmúlt években a növekvő 
hallgatói létszám mellett – bizonyos 
területeken – az oktatók kapacitásá-
nak kihasználtsága magas szintű.

•  Nehézséget jelenthet az oktatói 
korfa, de az oktatók utánpótlását 
biztosítják a SZE-n kiemelkedő ered-
ménnyel végzett fiatalokkal és a 
PhD-minősítést megszerző, korábbi 
hallgatókkal.

•  A főként műszaki területen tanuló 
hallgatók bizonyos százaléka 
részéről nehézséget jelent a 
nyelvvizsga megszerzése. Ennek 
elősegítése érdekében a SZE két 
ingyen szemeszter keretében oktat 
idegen nyelvet.

•  Általános szempont (főként a jövőre 
vonatkozóan), hogy az érettségiző 
korosztály létszáma folyamatosan 
csökken.

•  Lassú folyamat az „egész életen át 
tartó tanulás” elvének gyakorlati 
térnyerése.

•  A mesterszakok esetében a 
hallgatók jelentkezése többnyire 
szétaprózott.

•  A további, új szakterületek indításá-
ról nehéz dönteni, ugyanis a képzési 
területek tervezése, akkreditálása és 
megvalósítása az idő távlatából nem 
illeszkedik az ipar gyors, azonnali 
elvárásaihoz.

Kutatás-
fejlesztés 
és inno-
váció

•  A SZE K+F+I tevékenysége – valamint a kutatók kompetenciái, 
a szolgáltatás minősége és az ehhez tartozó eszközellátottság 
– összhangban van az észak-dunántúli régió gazdaságának 
igényeivel.

•  Az innovációs együttműködésekre kiterjedő széles körű vállalati 
(elsődlegesen járműipari) partneri kapcsolatrendszer előnyös 
helyzetet biztosít a SZE számára.

•  Az intézményi tudományos és kutatási tevékenység fejlesztésére 
elsősorban a vállalati, partneri kör számára releváns alkalmazott 
kutatási területeken kerül sor, olyan módon, hogy a kutatási 
eredmények alkalmazhatóságának erősítése mellett fokozza a 
kutatási tevékenység tudományos értékét.

•  A doktori iskolák szakmai tevékenysége jelentősen bővült, 
a PhD-vel rendelkezők utánpótlást jelentenek a SZE oktatói, 
kutatói állománya számára. Az intézményi kutatás-fejlesztési 
tevékenység révén szerzett egyéb bevételek bizonyos részét 
visszaforgatják a doktori iskolák fejlesztésébe.

•  A SZE-n folyó K+F tevékenység 
jellemzően alkalmazott kutatás, 
nincs széles körű hagyománya az 
alapkutatásnak. Bár a SZE számára 
továbbra is az alkalmazott kutatás 
a döntő fontosságú, de egyúttal 
tervezik, hogy részben nyitnak az 
alapkutatások irányába is.

•  A kutatási nyilvántartó rendszertől 
egyes dolgozók azonnali eredményt 
várnak, pedig ez csak fokozatos 
lehet.

•  A létrehozandó publikációs adat-
bázis működéséhez, aktualizá-
lásához szükséges a folyamatos 
frissítés (nem garantált, hogy ezt a 
kutatók folyamatosan, naprakészen 
elvégzik).
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Stratégia 
területe

A SZE-n bevált gyakorlat, pozitív példa a stratégia  
megvalósítása során

Felmerült nehézség
(és lehetséges megoldás)

Kutatás-
fejlesztés 
és inno-
váció

•  A tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fordítanak, pl. a SZEnergy 
Team keretében, amely alternatív járművek fejlesztésével fog-
lalkozó hallgatói-oktatói kutató csapat. A tehetséggondozáshoz 
hozzájárul a szakkollégiumok rendszere, valamint az újonnan 
létrehozott mentor program is, amelynek keretében korábbi 
OTDK-n eredményesen résztvevő hallgatók beléphetnek a SZE 
mentorhálózatába, és mentorként segíthetik a hallgatótársaikat.

•  A létrehozott kutatásösztönző rendszer keretében a Tudomá-
nyos Bizottság megjelöli a kutatási főirányokat, és pontozásos 
módszerrel sorolja be a jelölteket, így is támogatják az egyéni 
kutatásokat, a néhány fős kutatási csoportok munkáját, továbbá 
a külföldi konferenciákon való részvételt.

•  A projektek keretében létrehozott tudásközpont és kooperációs 
kutatási központ (JRET, KKK) tevékenysége biztosítja a SZE szá-
mára az innovatív és a folyamatos megújulás készségét.

•  Kiemelt fontosságú az Egyetemi Tudásmenedzsment Központ 
létrehozása, a tudásmenedzsment-rendszer kiépítése, átfogó, jól 
hasznosítható célokkal a tudományszervezés és a tudáshaszno-
sítás területén.

•  A hamarosan létrehozandó tudományos és publikációs adatbázis 
majd a VIR számára is szolgáltatni fog részletes forrásadatokat.

•  A frissen megjelenő kutatási katalógus (marketing célú kiadvány-
ként) tanszékenként tartalmazza a fontosabb kutatási irányokat, 
módszereket, eszközöket a tanszékek által külső igénybevevő 
számára nyújtott szolgáltatásokat, valamint az aktuálisan futó 
főbb projekteket.

•  A SZE-n szellemi tulajdon-védelmi információs pontot hoztak lét-
re, ahol a szellemi termékek hasznosításával és az iparjogvéde-
lemmel kapcsolatos tudnivalók ügyében szakértői tájékoztatást 
nyújtanak (a győri PATLIB központ a JRET keretében működik).

•  Az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíjakkal és költségtéríté-
sekkel támogatja a SZE tudományos hátterének bővítését.

•  A K+F+I bevételek 2004-től jelentősen növekedtek. Ez elsőd-
legesen a JRET és a nemrég kiszervezett KKK tevékenységéhez 
kapcsolódik, továbbá nőtt egyes tanszéki innovációs megbízások 
volumene is.

•  A fenntartható kapacitások kor-
látozottak. Ezért bizonyos K+F+I 
bevételeket további kapacitásbő-
vítésre és újabb eszközbeszerzésre 
fordítanak.

•  A különböző K+F+I projektekben 
a fejlődési fázisok eltérőek (bár ez 
általános jellemző az innovációs 
projektek vonatkozásában).

Térségi 
szolgálta-
tások

•  A SZE maximálisan nyitott intézménnyé vált, a térségi szolgálta-
tások ellátása szempontjából – az ipar és a város irányába.

•  A társadalmi és gazdasági környezet szakmai igényeinek, elvárá-
sainak kielégítése oktatási és K+F+I vonatkozásban.

•  A térségi gazdasági szereplőkkel, hazai és multinacionális 
vállalatokkal fenntartott partneri kapcsolatok, intenzív együtt-
működés K+F+I területen (az innovációs tevékenység főként a 
járműipar területén kiemelkedő színvonalú).

•  Társadalmi szereplőkkel, a megyei önkormányzattal, a várossal 
való jó kapcsolat ápolása. Előadások szervezése a térség lakossá-
gának (pl. Junior Egyetem, Nyugdíjas Egyetem).

•  Az újonnan épülő INNO-Share Regionális Tudástranszfer Központ 
több funkciót lát el, majd itt kap helyet a SZE Műszaki Tudástára 
is, ami egy hagyományos és digitális könyv- és tudástár. Ez 
a funkció teszi lehetővé a megyei könyvtár befogadását is 
(eredményes tárgyalások és egy jogszabály-módosítás esetén). 
A Tudástranszfer Központ az egyetemi közösséget meghaladó 
célcsoport számára nyújt szolgáltatásokat, ezáltal is növelve a 
SZE nyitottságát a város és a régió polgárai, szakemberei felé.

•  Az egyetemi hangversenyterem és az intézmény kulturális cé-
lokra is alkalmas terei helyet adnak a város és a régió kulturális 
rendezvényeinek.

•  A SZE aktív, kezdeményező szerepvállalásával részt vállal a regio-
nális közösségi, gazdasági folyamatok irányának meghatározásá-
ban, végrehajtásában.

•  Az egyre növekvő K+F+I igény a 
gyorsan változó gazdasági szereplők 
részéről további eszközpark-bőví-
tést igényelne, melyhez pótlólagos 
források bevonására van szükség. 
Ezért az egyéb bevételek egy részét 
erre a célra fordítják.

•  Az INNO-Share Regionális Tudás-
transzfer Központhoz tartozó 
Műszaki Tudástár tervezett összevo-
nása a megyei könyvtárral egyelőre 
még feltételes, a megyei könyvtár 
befogadásához sikeres tárgyalások-
ra és egy jogszabály módosítására 
van szükség. Az ezzel kapcsolatos 
egyeztetések folyamatban vannak.
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Irányítási folyamatokhoz tartozó stratégia

Stratégia 
területe

A SZE-n bevált gyakorlat, pozitív példa a stratégia  
megvalósítása során

Felmerült nehézség
(és lehetséges megoldás)

Intézmé-
nyi irányí-
tás és 
stratégia-
alkotás

Az intézményi irányítással és a stratégia tervezésével kapcsolatosan egyes bevált gyakorlatok és nehézségek 
összegzésére az 1. és 3.1.-3.2. fejezetekben már sor került.

Minőség-
fejlesztés

•  Komplex minőségbiztosítási rendszer kiépítése az Egyetemen.
•  Folyamatszemléletű ISO 9004 ajánlás alkalmazása.
•  Alaposan kidolgozott minőségirányítási dokumentumok.
•  Teljesítményértékelés alkalmazása (főként K+F+I és oktatási 

tevékenység, valamint a támogató folyamatok terén is).
•  Átfogó intézményi minőségbiztosítási szervezet kiépítése. A 

Szenátus alá rendelt Egyetemi Minőségirányítási és Értékelési 
Bizottság létrehozása, éves munkaterv alapján végzett feladatok.

•  Átfogó intézményi önértékelés elvégzése.
•  Bizonyos területeken, elsődlegesen oktatási területen már eddig 

is eredményes és hatékony a mérőszámok, adatok gyűjtése, 
különböző típusú (pl. az oktatás minőségére, a hallgatók tanul-
mányi előrehaladására vonatkozó) mutatókat alkalmaznak. A 
VIR keretében tervezik a mutatók körének további bővítését.

•  A 2010 tavaszán elfogadott minőségfejlesztési program és stra-
tégiai munkaterv hozzájárul a stratégiai célok végrehajtásának 
nyomon követéséhez, értékeléséhez.

•  Az alsóbb szervezeti egységek 
szintjén pl. a tanszéki minőségügyi 
megbízottak feladatai még nem 
koordináltak. A tanszéki szintű 
feladatok gyakorlati végrehajtását a 
későbbiekben tervezik.

•  Az oktatói tevékenység hallgatói vé-
leményezését követően részben hi-
ányos a felmérések eredményeinek 
elemzése és központi felhasználása, 
visszacsatolása. Új szenátusi döntés 
értelmében sor kerül az aggregált 
adatok nyilvánosságra hozatalára és 
elemzésére.

Kommu-
nikáció és 
marketing

•  Intenzív külső kommunikáció a térség vállalataival, főként K+F+I 
területen, különböző együttműködések révén.

•  Folyamatos kapcsolat a város vezetésével (közös programok, 
infrastrukturális fejlesztések), intenzív kommunikáció a város, 
illetve a megye lakosságának irányába (pl. Junior Egyetem, 
Nyugdíjas Egyetem szervezése).

•  Kommunikációs stratégia kidolgozása, és külső cég megbízása 
ennek megvalósítása érdekében.

•  Nem eléggé intenzív, továbbá nem 
egységes az intézményi kommuni-
káció és a marketing tevékenység. 
Ezen főként a kommunikációs stra-
tégia alkalmazásával és egy külső 
cég megbízásával változtatnak, már 
vannak bizonyos előremutató tervek 
és akciók.

•  A nemzetközi tudományos kapcso-
latrendszer és a külföldi intézmé-
nyekkel való együttműködés inkább 
eseti jellegű. Bővítik a nemzetközi 
tudományos életbe való bekapcso-
lódást.

Erőforrás-gazdálkodási támogató folyamatokhoz tartozó stratégia

Stratégia 
területe

A SZE-n bevált gyakorlat, pozitív példa a stratégia  
megvalósítása során

Felmerült nehézség
(és lehetséges megoldás)

Humán-
erőforrás
gazdálko-
dás

•  Komplex HR-folyamatmodellezés kidolgozása az ARIS nevű 
szoftver segítségével, amelynek keretében a konkrét folyama-
tokat, részfolyamatokat jelenítik meg, az egyes folyamatok és 
feladatok mellett felelőst, vagyis „folyamatgazdát” és határidőt 
jelölnek meg.

•  Évente megtervezett, átgondolt intézményi HR-program és 
továbbképzések tervezése, megvalósítása.

•  A karok és intézetek külön éves HR-stratégiát terveznek, ezeket 
központilag egyeztetik, összehangolják.

•  Az oktatók, kutatók tudományos előmeneteléhez szükséges 
feltételek (pl. laborhasználat, külföldi konferenciákon való 
részvétel) támogatása, a nem oktató dolgozók kompetenciájá-
nak bővítése.

•  Az oktatók, kutatók, valamint a végzős hallgatók nemzetközi 
tapasztalatszerzéséhez való hozzájárulás.

•  Kiemelt szempont a tudományos fokozatot szerzett oktatók 
számának további növelése.

•  A SZE vezetése fontosnak tartja minél több egyetemi dolgozó 
bevonását a folyamatok megvalósításába (a személyes motiváció 
fontossága).

•  A tervezett HR-gazdálkodás főként 
csak rövidebb távra fókuszál.

•  Az oktatókra vonatkozó karrierter-
vezést nehezíti az intézményi korfa 
(5 éven belül sokan nyugdíjassá 
válnak). Ezt a SZE-n kiemelkedő 
eredménnyel végzett fiatal diplomá-
sok bevonásával hidalják át.
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Stratégia 
területe

A SZE-n bevált gyakorlat, pozitív példa a stratégia  
megvalósítása során

Felmerült nehézség
(és lehetséges megoldás)

Pénzügyi 
gazdálko-
dás

•  Aktív forrásszerző tevékenység folytatása a fejlesztési célok meg-
valósításához szükséges erőforrások megszerzése érdekében, 
kutatási és innovációs szolgáltatások nyújtásával, valamint hazai 
és EU-s pályázati lehetőségek kihasználásával.

•  A likviditásmenedzsment kezelését igyekeznek összhangba hoz-
ni a stratégiai célokhoz tartozó feladatok finanszírozásával.

•  A karok esetében a szervezeti egységek részlegesen önállóan 
gazdálkodhatnak, de kizárólag a központilag előre meghatáro-
zott pénzügyi kereteken belül.

•  Az egyéb bevételek felhasználásának módját – a jogszabály 
nyújtotta kereteken belül – minden évben pontosan megterve-
zik (bizonyos összeget mindig fejlesztésekre fordítanak), ez is 
hozzájárul az intézményi pénzügyi stabilitáshoz.

•  Nehézséget jelent a fejlesztési 
támogatások csúszása, a szükséges 
fejlesztési források megfelelő 
időben és mennyiségben való 
biztosítása.

•  A felsőoktatási rendszer finan-
szírozása csökken, korlátoltak az 
intézményi működési források, 
kötött a létszámgazdálkodás. Ezt 
a nehézséget saját bevételekkel 
próbálják ellensúlyozni.

•  Az EU-s projektek lezárását köve-
tően a projektek fenntarthatósá-
gával járó költségek finanszírozása 
többletforrást igényel. Ennek megol-
dása érdekében a lezárt projekthez 
tartozó feladatokat és eszközöket 
integrálják a SZE pénzügyi tervezé-
sének és eszközgazdálkodásának 
keretébe.

Létesít-
ménygaz-
dálkodás

•  Koncentrált infrastruktúra kialakítása az egyetemi campus 
keretében.

•  Optimális a terület hasznosítása (az oktató épületek mellett van 
a kollégium, ott lesz a könyvtár és a sporttelep), ebben az is se-
gít, hogy az igazgatási és oktató épület eredetileg is főiskolának 
épült.

•  A fenntartási, működési költségek 
elég nagy terhet jelentenek.

•  Bizonyos kihasználtsági és telí-
tettségi mutatókat (a tantermekre 
vonatkozóan) nem lehet egzakt 
számadatokkal, objektív módon 
mérni.

Beruházás •  Két jelenlegi, átfogó beruházás megvalósítása folyamatban van: 
az INNO-Share Regionális Tudástranszfer Központ, valamint az Új 
Tudás-tér Oktatási és Közösségi Tér épülete.

•  A Tudástranszfer Központ több funkciót lát el, többek között 
a SZE Műszaki Tudástára is oda tartozik, egy hagyományos és 
digitális könyv- és tudástárként, mely befogadhatja a megyei 
könyvtárat. A Tudástranszfer Központ épületébe költözik az 
Informatikai Központ, ott összpontosítják majd a SZE szerverál-
lományát is. A Tudástranszfer Központ az egyetemi közösséget 
jelentősen meghaladó kör számára nyújt szolgáltatásokat.

•  A jelenlegi TÁMOP és TIOP pályázati felhívásokra már sokkal 
felkészültebben tudtak reagálni, mint korábban az NFT és egyéb 
régebbi projektek keretében.

•  Az egyik TIOP-projekt keretében jól definiált műszerfejlesztésre 
és korszerű laborháttér biztosítására kerül sor (pl. izotópos 
kopásgátló berendezés beszerzése az Audi-val közösen). Az Audi 
számára a SZE komoly, megbízható partnerré vált.

•  Egyes korábbi beruházási terveket módosítottak, átterveztek, pl. 
a korábbi Moove Smart módszertani központ helyett a várossal 
közösen az „Agóra” beruházás valósul meg, ezáltal a SZE átfogó 
kiállító terem és konferenciaterem működésének ad teret, a 
térségi vállalatok bevonásával.

•  A városfejlesztési program részeként definiált „Autopolisz prog-
ram” megváltozott, végül több részprogramra kellett bontani, 
de az alapvető stratégiai célok nem változtak. Az építkezés 
eredményeként 2011-ben létrejön a SZE műszaki és gazdasági 
tudásközpontjának épületegyüttese, mely a régió szellemi, 
tudományos és szolgáltató központja lesz.

•  Az INNO-Share Regionális Tudás-
transzfer Központ hosszú előkészítő 
munka után valósul meg, jelentősen 
módosított funkcióval. Eredetileg 
egy régebbi projekt keretében még 
könyvtárfejlesztésként indult, már 
évekkel ezelőtt volt (a jelenlegitől 
teljesen különböző) szerződésük a 
Minisztériummal. Azonban a forrás 
biztosítására akkor nem került sor, a 
beruházás indítását emiatt el kellett 
halasztani, és végül módosították az 
eredeti tervet.

•  A megyei önkormányzattal folynak 
az egyeztetések a megyei könyv-
tárnak a  Tudástranszfer Központ 
által történő befogadásáról, ugyanis 
jelenleg ezt egy jogszabály formáli-
san nehezíti.

•  Az „INNO-RAAB” Tudományos és 
Technológiai Központ felépítése 
pénzügyi okok miatt maradt el, de 
üzleti vállalkozás formájában (vagy 
megfelelő pályázati forrás bevoná-
sával) később megvalósulhat.
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Stratégia 
területe

A SZE-n bevált gyakorlat, pozitív példa a stratégia  
megvalósítása során

Felmerült nehézség
(és lehetséges megoldás)

Hallgatói 
szolgálta-
tások

•  Hallgatók bevonása különböző projektekbe, pl. a SZEnergy Team 
keretében, amely alternatív járművek fejlesztéseivel foglakozik, 
és nemzetközi versenyeken többször is első helyezést ért el.

•  A SZE ösztönzi a hallgatók külföldi intézményekben történő 
féléves áthallgatását (Erasmus program keretében), továbbá a 
külföldi szakmai gyakorlaton való részvételt (Leonardo program 
révén). A különböző pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájé-
koztatást a HÖK koordinálja.

•  Életpálya-tanácsadás, karriertervezés, a karrieriroda tevékenysé-
gének bővítéséhez egy korábbi HEFOP-projekt is hozzájárult.

•  A hallgatók pályakövetési rendszere 2006-ban indult a Karrier és 
Öregdiák Iroda közreműködésével, ez jelenleg a DPR-alprojekt 
keretében folytatódik.

•  Intenzív alumni kapcsolatok, Öregdiák Széchenyi Baráti Kör 
működtetése.

•  A jegyzetellátás terén részlegesen áttérnek az elektronikus 
jegyzet használatára. Pilot jelleggel előbb a költségtérítéses 
képzésben próbálják ki az e-book alkalmazását.

•  Speciális tanulási lehetőség és céges tapasztalatszerzés a 
„practing szemeszter” keretében.

Egyes hallgatók számára nehézséget 
jelent a nyelvvizsga megszerzése. A 
SZE ennek elősegítése érdekében két 
ingyen szemeszter keretében oktat 
idegen nyelvet.

Egyéb in-
tézményi 
szolgálta-
tások

•  A kollégiumi szolgáltatások keretében – a központi campuson 
és a külső kollégiumban – egyéb hallgatói szolgáltatások is 
elérhetőek, pl. korlátlan Internet, kábeltévé, kollégiumi stúdió 
(kollégiumi rádió), különböző hallgatói öntevékeny csoportok 
működése.

•  Az informatikai szolgáltatások keretében a vezeték nélküli Inter-
net lehetőségének biztosítása a teljes campuson.

•  A könyvtári szolgáltatások még szélesebb körűek lesznek a SZE 
Műszaki Tudástárának létrehozása révén, amely egy hagyomá-
nyos és digitális könyv- és tudástárként üzemel majd.

•  A versenysport mellett biztosítják a szabadidős sport lehetősé-
gét.

A könyvtár által nyújtott, kibővített 
szolgáltatásokhoz nagyobb helyre 
és további technikai eszközökre van 
szükség. A folyamatban lévő beruhá-
zások a könyvtári szolgáltatásoknál 
mutatkozó, eddigi szűk keresztmet-
szetet megszüntetik.

Informá-
ciógazdál-
kodás

•  Az oktatói, tanulmányi adatok naprakészek, a Neptun-3R rend-
szer nagyon jól működik. A Neptunt teljes körűen alkalmasnak 
tartják forrásrendszerként a VIR adatköreihez.

•  A Saldo gazdálkodási rendszer egyes adatkörei hasznosíthatóak 
majd a VIR keretében, azonban a meglévő adatkörökből eddig 
kigyűjtött adatok használatán túlmenően még további pénzügyi 
mérőszámok kidolgozására lesz szükség.

•  A bér- és munkaügyi rendszer szintén jól működő, és megbízható 
forrásrendszer, a dolgozók törzsadatai szempontjából  hasznosít-
hatóak az egyes adatkörök a VIR-hez.

Nehézséget jelent a VIR kialakítása és 
működtetése szempontjából a belső 
forrásrendszerek integráltságának 
hiánya.
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Horizontális stratégia

Stratégia 
területe

A SZE-n bevált gyakorlat, pozitív példa a stratégia  
megvalósítása során

Felmerült nehézség
(és lehetséges megoldás)

Esély-
egyenlő-
ség

•  A SZE a mozgáskorlátozottak számára is megoldotta az épületek 
megközelítését. Az új beruházások során tervezett épületek 
mind akadálymentesítettek lesznek.

•  A felvételi eljárásban plusz pontokat biztosít a SZE a kiemelten 
hátrányos szociális helyzetű jelentkezők számára.

•  A szociálisan hátrányos helyzetű hallgatóknak a HÖK (a hallgatói 
normatíva terhére) szociális pályázati lehetőséget biztosít.

•  A hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő hallgatók a tanul-
mányaikkal kapcsolatosan a kari bizottságtól segítő mentor 
kijelölését kérhetik.

Fenn-
tartható 
fejlődés

•  A SZE a nagyobb beruházások, építkezések során is figyelembe 
veszi a zöld terület arányának fontosságát (régebben 40% volt a 
zöld terület aránya, de ez jelenlegi beruházásokat követően is 
eléri a 35%-ot).

•  A jegyzetellátás vonatkozásában a SZE idén ősztől részlegesen 
átáll az elektronikus jegyzet használatára. Pilot jelleggel előbb a 
költségtérítéses képzésben próbálják ki az e-book alkalmazását, 
majd később ezt kiterjesztik további jegyzetekre is.

Egyes tervezett beruházások módo-
sulnak, ezért azokat szükséges újra-
tervezni (a környezeti szempontokat 
is figyelembe véve).

3.4. A stratégia végrehajtásának követése, monitoring és kontrolling

A stratégia végrehajtásának szakszerű nyomon követésére, a monitoringrendszer alkalmazására részben 
2007-től, majd főként 2008-tól, a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság létrehozása óta kerül sor (bár ko-
rábban is nyomon követték bizonyos stratégiai célok megvalósítását, azonban az nem volt teljes körű).
A minőségirányítási kézikönyv meghatározza, hogy az önértékelés keretében mire terjed ki az intézmény 
folyamatainak ellenőrzése és mérése, továbbá a kézikönyv – egyebek mellett – tartalmaz bizonyos aján-
lott stratégiai mérőszámokat is. Azon túlmenően a VIR kialakításával kapcsolatos igényfelmérés kereté-
ben egyes területek vezetői megtervezték az első körben alkalmazandó mutatószámok körét, ezeket a 
tanácsadó cég gyűjtötte össze – külön területenként – átlátható, rendszerezett formában. Az intézményi 
stratégia végrehajtásának követése, időszakos értékelése, illetve monitoringja részét képezi az átfogó 
minőségirányítási folyamatnak is.

A stratégia megvalósításának nyomon követését, monitorozását szolgálja:
•  az intézményi stratégiai terv folyamatos frissítése;
•  a felelősöket, mérföldköveket, határidőket és operatív feladatokat rögzítő, legutóbbi stratégiai mun-

katerv kidolgozása;
•  az egyes stratégiai folyamatok és azokhoz tartozó feladatok (a korábbi tervek, elvárások szerinti) 

teljesülésének, eredményének vizsgálata, értékelése
•  a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság, valamint a felelős szervezeti egységek közötti folyamatos 

egyeztetés, melynek keretében a felelősökkel együtt vizsgálják a mérföldköveket, az esetleges kocká-
zatokat, valamint azt, hogy – a kockázatelemzés alapján – szükség van-e beavatkozásra, valamilyen 
változtatásra;

•  a felelős vezetők részéről jelentések, beszámolók készítése;
•  a különböző intézményi szinteken történő visszacsatolás, előbb a feladatot végző személyek és fele-

lős vezetők szervezeti egységének szintjén, majd az egyes vezetői testületeket követően a Szenátus 
ülésein is;

•  a stratégiai folyamatok időszakos eredményeinek egyeztetése – felső vezetői szinten –, és szükség 
esetén döntés a beavatkozásról.
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4. Stratégiai mutatószámrendszer kialakítása

4.1. Az intézményben már alkalmazott mutatók és tervezett indikátorok

Számos javasolt mutatót, mérőszámot tartalmaz a SZE minőségirányítási kézikönyve, az IFT-ben és a 
minisztériumi fenntartói megállapodásban is megjelölik az előzetesen meghatározott mutatók tény- és 
célértékeit, különböző intézményi beszámolókban is feltüntetnek néhány mutatót, továbbá egyes terü-
leteken – főként az oktatás vonatkozásában – bizonyos mérőszámokat már régóta alkalmaznak (a belső 
információs rendszerek keretében és egyszerűsített adatbázisok, táblázatok formájában is).

•  Elsődlegesen oktatási területen használnak már jó néhány éve bevált mutatókat, a fajlagos meny-
nyiségi mutatószámok közvetlenül megtalálhatóak a Neptun rendszerben, egyéb aggregált mutatók 
esetében – például az oktatás minőségével, illetve a tanulmányokkal, az egyes szakokkal kapcsola-
tos speciális mérésekkel összefüggésben – komplex adatgyűjtésre van szükség. A főtitkár további, új 
mutatók alkalmazását tervezi (melyeknek meghatározták a mérési módszertanát), az információk 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy az oktatással kapcsolatos mérőszámok szempontjából 
nagyon részletes, megbízható és jól használható adatok, mutatók állnak majd rendelkezésre a VIR 
bevezetése során.

•  K+F+I mutatókat részben már nyomon követtek egyszerű táblázatok formájában, de az adatok nem 
voltak koherensek és kellően áttekinthetőek, továbbá csak alkalmanként frissítették azokat. A Tu-
dásmenedzsment Központ igazgatója – a K+F+I stratégiával összhangban – egy tudásmenedzsment 
dokumentumkezelő rendszer keretében a tanszéki megkérdezések alapján a kutatási eredményeket 
is tartalmazó, átfogó publikációs adatbázis létrehozását (AIGAION nevű rendszer), valamint egy egye-
temi tudományos portál létrehozását is tervezi (2010 végére). Az előbbi rendszer majd a későbbiek-
ben a VIR számára is szolgáltatna részletes forrásadatokat. Az igazgató átfogó javaslatot dolgozott ki 
a K+F+I tevékenységgel összefüggő mutatókra vonatkozóan.

•  A HR-gazdálkodási mutatók többségét a SZE részben az oktatási, illetve a kutatási, vagy a pénzügyi 
gazdálkodási mutatók kategóriájába sorolta be.

•  Bizonyos létesítménygazdálkodási, illetve infrastrukturális mérőszámokat részlegesen eddig is hasz-
náltak az oktatási tárca által alkalmazott FELIR-rendszer keretén belül. Ezeket a mutatókat nem min-
den esetben lehet egzakt módon, kari és tanszéki szinten, valamint szakokhoz tartozóan, elkülöní-
tett formában mérni (pl. egyes oktatási termeket különböző szakos képzéseken résztvevő hallgatók 
is használnak, emiatt nehéz az adott termekre vonatkozó mutatókat szakonként külön mérni).

•  A pénzügyi gazdálkodási mutatók terén várható majd a legtöbb feladat az Egyetemen. Bár jelenleg 
is sok pénzügyi adatot kezelnek, és szinte folyamatos a gazdálkodási jellegű adatszolgáltatás a Gaz-
dasági és Műszaki Főigazgatóság részéről (viszont azok többsége nem klasszikus mutató), azonban 
a későbbiekben bizonyára egyéb mutatókra, mérőszámokra is szükség lesz, amelyeket a VIR kereté-
ben lehet alkalmazni.

  A gazdasági főigazgató szerint a jelenlegi gazdálkodási rendszer (Saldo) a jelentéskészítési funkciókat 
önmagában ellátja, bár a VIR kifejlesztéséhez a mérőszámok bővítése szükséges lehet.

•  A hallgatói pályakövetéssel kapcsolatosan (a korábbi felmérések eredményein túlmenően) további 
mutatók alkalmazását a DPR-alprojekt keretében végzett felmérések és adatok fogják megalapozni.

Egyszerűsített formában, például csak Excel táblázatban vagy kisebb adatbázis formájában már eddig 
is használtak, nyilvántartottak bizonyos mutatókat, mérőszámokat több területen is (pl. az első elfoga-
dott IFT-ben, az elvégzett önértékelés során, egyéb kötelező adatszolgáltatások keretében, továbbá az 
Egyetem saját mérési módszerei alapján). Azonban ezek egyrészt többnyire rendszertelen, eseti jellegű 
mérések voltak, másrészt eddig nem volt átfogó, komplex mutatószámrendszer az intézményi stratégiai 
folyamatokra vonatkozóan, a teljes körű mutatószámrendszer alkalmazását a későbbiekben tervezik.

Az Egyetem felkérésére egy külső tanácsadó cég átfogó igényfelmérést végzett az intézményben a VIR ki-
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alakításával kapcsolatosan, ennek keretében területenként megjelölte a SZE illetékes vezetői által megha-
tározott mutatószámokat is, majd azt követően helyzetértékelést készített, a javasolt mutatók, valamint 
a VIR-rel szemben megfogalmazott követelmények részletes leírásával.

5. táblázat. Néhány példa a Széchenyi István Egyetemen  
már használt, valamint majd a VIR keretében később tervezett mutatóra vonatkozóan21

Terület Néhány példa a SZE-n már korábban is használt 
mutatókra

Példa olyan mutatókra, amelyek mérését a SZE 
majd ezután, információs rendszer (főként a VIR) 
keretében tervezi

Oktatás Az oktatási területen nagyon sok fajlagos mennyiségi 
mutatót használnak, ezen túlmenően az oktatás mi-
nőségével kapcsolatos mutatókat is nyomon követnek.
A táblázatban csak néhány jellemző mutatót emelünk 
ki.
•  Hallgatói lemorzsolódási arány
•  Oktatói kapacitás kihasználtságának aránya
•  Elégtelen érdemjegyek eloszlása
•  Hallgatói létszám megoszlása a finanszírozási 

forma szerint
•  Képzési időn túl tanulmányokat folytatók aránya
•  Doktori képzésbe felvett hallgatók és a minősítést 

szerzettek aránya
•  Jegybeírási késedelmi mutató

A tervezett oktatási mutatókhoz a SZE meghatározta a 
konkrét mérési módszertant.
•  Hallgatói kérdőíves vélemények visszaérkezési 

aránya az adott oktatóra, az adott szakon
•  Hallgatói vélemények mögött levő hallgatói lét-

szám az adott oktatóra (a vizsgált szak keretében)
•  Adott szak oktatásához szükséges közvetlen mun-

kaerő-felhasználás
•  Hallgatói passzivitási arány
•  Abszolút sikeresség
•  Korrigált sikeresség
•  Hallgatói tervezési eredményesség
•  Átlagos teljesítési minőség
•  Sikeres teljesítési minőség
•  Hallgatói előrehaladási ütem megoszlása
•  Lassan haladó hallgatók száma
•  Vizsgahasznosítási arány
•  Mintatanterv-teljesülés aránya

K+F+I Bár már eddig is használtak bizonyos mérőszámo-
kat, de K+F+I területen a mutatók, mérőszámok 
többségét – a létrehozandó publikációs adatbázison 
túlmenően – főként a VIR bevezetését követően 
tervezik alkalmazni.
•  Kutatói státuszok száma (külön a főállású kutatók)
•  Kutatási ösztönző programban (egyetemi K+F 

főirányokban) résztvevő kutatók száma
•  Díjazott TDK/OTDK dolgozatok száma
•  K+F+I területen kötött vállalkozói megbízások 

száma
•  Megpályázott és elnyert pályázatok aránya
•  K+F+I bevételeken belül a vállalkozói megbízások 

összege
•  K+F+I bevételeken belül a pályázati támogatások 

összege
•  Publikációk darabszáma (karonként)
•  K+F+I támogatások és bevételek összege

•  Kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos 
disszeminációs rendezvények száma

•  Kutatási eredményeket ismertető kiadványok 
száma

•  Kutatási infrastruktúra fejlesztésére fordított 
összeg

•  Több tanszék közreműködésével megvalósuló 
K+F+I projektek száma

•  Társas (oktatók, kutatók által közösen írott) 
publikációk aránya az összes publikáció számához 
viszonyítva

•  K+F+I területen pályázott támogatás összege
•  K+F+I vonatkozású pályázatok megítélt támoga-

tásának összege
•  Megnyert K+F+I támogatások aránya az összes 

pályázati támogatáshoz viszonyítva
•  K+F+I projektekben vállalt önrész mértéke/aránya
•  A SZE konzorciumvezetői pozícióinak száma K+F+I 

projektekben
•  Konzorciumvezetői pozíciók aránya az összes 

többszereplős K+F+I projektben

HR-gazdál-
kodás

Bizonyos HR-gazdálkodási mutatókat a SZE-n részben az oktatási, vagy a kutatási kategóriába soroltak (a 
nem oktató dolgozók kivételével).
Éves rendszerességgel készül az egyes karokon HR-fejlesztési terv, amelynek készítésekor a közalkalmazotti 
minősítés (az oktatói-dolgozói értékelési rendszer szempontjai alapján) és a hallgatói értékelés szempontjait 
is figyelembe veszik.
Példa általánosan használt mutatókra:
•  A szervezeti egységeknél alkalmazott értékelési átlagpontszámok összevetése az egységes alkalmazás 

érdekében
•  A felszabaduló források és az igények aránya
•  A távozó és a belépő közalkalmazottak aránya

21  A SZE-n értelemszerűen jelenleg is ennél lényegesen több mutatót használnak (az összes területen), és számos egyéb mutató 
alkalmazását tervezik majd a VIR keretében, azonban a táblázatban csak néhány kiemelt példát összegzünk. A példák között 
vannak olyan általános mérőszámok, amelyeket a központi adattárba is szolgáltatniuk kell majd, egyúttal bizonyos mutatók 
mérését az egyedi, intézményi VIR adattár kialakítását követően tervezik.
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Terület Néhány példa a SZE-n már korábban is használt 
mutatókra

Példa olyan mutatókra, amelyek mérését a SZE 
majd ezután, információs rendszer (főként a VIR) 
keretében tervezi

Létesít-
ménygaz-
dálkodás

•  Folyamatban lévő beruházásokra fordított összeg 
(éves szinten)

•  Bejezett beruházásokra fordított összeg (éves 
szinten)

•  Bérleti szerződésekből származó bevétel
•  Oktatási célú terület aránya az összes hasznos 

területhez képest (m2)
•  Laborhelyiségek területének aránya az összes 

hasznos területhez képest (m2)
•  Irodahelyiségek aránya az összes hasznos terület-

hez képest (m2)
•  Egy oktatóra jutó irodahelyiség (m2)
•  Egy államilag finanszírozott hallgatóra jutó oktatá-

si terület (m2)
•  Kollégiumi terület aránya (m2)
•  1 m2-re vetített működési költségek (villamos 

energia, fűtési költség)
•  Üzemeltetési/karbantartási költségek összege 

(teljes intézményi szinten, valamint ingatlanegy-
ségenként)

•  Oktatási célú terem befogadó képessége (fő)

•  K+F+I tevékenység folytatására használt terület 
(m2)

•  Egy adott kurzushoz szükséges tantermi férőhe-
lyek száma

•  Könyvtári terület aránya az új beruházást köve-
tően (m2)

•  Oktatási helyiségek alapterületének aránya az új 
beruházást követően (m2)

Pénzügyi 
gazdálko-
dás

Egyes pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos muta-
tókat a SZE részben másik kategóriába sorolt be. A 
táblázatban főként csak a projektekre vonatkozó 
néhány pénzügyi mutatót emelünk ki (ezen a területen 
jelenleg inkább csak adatokat és fajlagos mutatókat 
használnak).
•  Felújítások összegének aránya a költségvetésen 

belül
•  Eszközberuházások összegének aránya az egyéb 

beruházások költségéhez viszonyítva
•  Projektek tervezett bevételei
•  Projektek tényleges bevételei
•  Projektek tervezett költségei
•  Projektek tényleges költségei
•  Bérjellegű kiadások aránya a költségvetésben

•  Az egyes eszközökön képződött bevétel (az akkre-
ditált mérőlaboratóriumok eszközei esetében)

•  Az egyes eszközök kihasználtsága az oktatás 
területén

•  Az egyes eszközök kihasználtsága a K+F+I 
területen

•  Elnyert projektekben az oktatói/egyéb munkatársi 
részvétel (ráfordított órában)

Hallgatói 
pályakö-
vetés

A mutatók alkalmazását a TÁMOP 4.1.1. – DPR-
alprojekt keretében végzett felmérések, kérdőívek 
adatai fogják megalapozni.
Bizonyos mutatókat már a korábbi pályakövetési 
felmérések keretében is nyomon követtek, de azokat 
külön nem összegezzük (mivel a DPR-alprojekt során 
új, egységes kérdőíveket és mutatókat használnak).

•  DPR-felmérésben részt vevő hallgatói létszám
•  DPR-értékelés alapján a szakterületükön elhelyez-

kedők száma és aránya
•  Pályaelhagyók száma és aránya
•  DPR-rendszerben a képzés értékelése a relevanciá-

ra adott válaszok alapján
•  DPR-értékelés alapján az elhelyezkedők területi 

(régiós szintű) eloszlása
•  DPR-felmérésben szereplők munkahelyhez jutásá-

nak időtartama
•  DPR-felmérésben szereplők szerint a tanulmányok 

hasznosságának megítélése
•  DPR-felmérésben szereplők jövedelemelvárásai
•  DPR-felmérésben szereplők realizált jövedelme
•  Hallgatói és alumni értékelésekben az oktatás 

minőségére vonatkozó válaszok száma
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Terület Néhány példa a SZE-n már korábban is használt 
mutatókra

Példa olyan mutatókra, amelyek mérését a SZE 
majd ezután, információs rendszer (főként a VIR) 
keretében tervezi

Intéz-
ményi 
kommu-
nikáció, 
marketing

A kommunikáció területén korábban inkább csak ad 
hoc jelleggel követtek bizonyos mutatókat, az idősza-
kos és rendszeres mérést ezután tervezik.

•  Kutatási eredmények hallgatók felé történő kom-
munikációs eseményeinek száma

•  Tudományos eredmények kommunikációs esemé-
nyeinek száma

•  Intézményi megjelenések száma médiatípuson-
ként

•  A SZE-re történő média / rendezvény-hivatkozások 
száma

•  Direkt marketing tevékenységgel közvetlenül elért 
célcsoport nagysága (pl. potenciális hallgatói cél-
csoport részére kiküldött intézményi tájékoztatók 
révén)

•  Belső, intézményi elégedettség a marketinggel 
(kérdőívek alapján)

Minőség-
biztosítási 
mutatók

A SZE, valamint a VIR-rel kapcsolatos igényfelmérést végző tanácsadó cég külön minőségbiztosítási és ad-
minisztrációs mutatókat is meghatározott, azonban azért nem tartjuk szükségesnek ezt itt külön kiemelni, 
mert az összes területen lehet, és feltétlenül kell a minőségre jellemző mutatószámokat azonosítani.

Intéz-
ményi 
szolgálta-
tásokkal 
kapcso-
latos 
mutatók

A különböző intézményi szolgáltatásokkal (könyvtár, kollégium, sport) kapcsolatosan bizonyos mutatókat a 
SZE az egyéb kategóriák (pl. részben a létesítménygazdálkodás) keretén belül nyilvántart, azonban a későb-
biekben további mutatók mérését is tervezi.

VIR 
(majdani) 
használa-
tával kap-
csolatos 
mutatók

A SZE értelemszerűen a TÁMOP 4.1.1. pályázati útmutatójában jelzett monitoring indikátorokat mérni 
fogja, és azon túlmenően egyéb mutatók révén is tervezi a VIR majdani használatának folyamatos nyomon 
követését.

4.2. A mutatószámképzés folyamata, a mutatószámok monitorozása

•  A SZE vezetése – a már eddig is nyomon követett mutatók alkalmazása mellett – döntést hozott az 
átfogó, jelentősen kibővített intézményi mutatószámrendszer bevezetéséről, valamint arról is, hogy 
első körben milyen stratégiai területeken tervezik használni az egyes mutatókat (a konkrét stratégiai 
célokkal összhangban a stratégiai, továbbá a működési jellegű mutatókat). Bizonyos mutatók ter-
vezését már korábban a minőségirányítási kézikönyvben is megjelölték, majd a VIR kialakításával 
kapcsolatosan a tanácsadó cég által végzett igényfelmérés keretében összegezték a vezetői elváráso-
kat a mutatószámrendszerrel szemben, és az adott területek illetékes vezetői – külön területenként – 
összegyűjtötték a legfontosabbnak tartott, első fázisban tervezett mutatók körét. Ennek keretébe 
egyedi és integrált mutatók (pl. származtatott adatokból vagy viszonyszámokból) egyaránt tartoznak. 
Ezek közül egyes mutató-csoportokat automatikusan ki lehet gyűjteni a belső forrásrendszerekből, 
azonban vannak olyan mutatók is, amelyeknél manuális adatgyűjtésre és majd a VIR keretében kézi 
adatbevitelre lesz szükség.

•  Az intézményi igényfelmérést követően –a minőségbiztosítási rendszer keretében – sor került a mu-
tatószámrendszer bevezetéséért felelős csoport(ok) megnevezésére, általánosan a teljes intézményre 
vonatkozóan ezért a folyamatért a Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság felel. Az egyes területeken 
külön felelős szervezetek koordinálják a mutatók kialakítását, az azokhoz szükséges adatok elérési 
helyének meghatározását, valamint a mutatókhoz tartozó értékek nyomon követését, például K+F+I 
területen ezt a Tudásmenedzsment Központ végzi.

•  Definiálták a konkrét célokat leképező mutatók többségét, továbbá egyes területeken (pl. az oktatási 
mutatóknál) azt is, hogy azokhoz milyen alapadatok szükségesek, és milyen algoritmussal lehet 
kiszámolni a mutató értékét.
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•  A mutatószámrendszer kialakítása és teljes körű használhatósága érdekében az Egyetemen a követ-
kező, fontosabb lépéseket tervezik:

   a tervezett mutató elérhetőségének meghatározása, az adatforrás és a mérhetőség vizsgálata 
(pl. egyes oktatási típusú mutatóknál – a Neptun rendszer keretében – ezt már vizsgálták);

   a mutatók értékéért felelős személyek/szervezeti egységek megnevezése (a szervezeti egységek 
szempontjából erre sor került néhány területen);

   tényérték és mértékegység meghatározása (a tanácsadó cég felmérése során erre csak bizonyos 
mutatók esetében, részlegesen került sor);

   a célérték kiszámítása, illetve becslése (amennyiben ez előzetesen kalkulálható);
   a mérések gyakoriságának és időpontjának meghatározása;
   a mérések időszakos elvégzéséért felelős személyek/szervezeti egységek megnevezése;
   egyéb alárendelt mutatók tervezése, amelyeket meghatároz a vizsgált mutató (ezt a későbbiek-

ben tervezik);
   az adatminőség, adattisztaság ellenőrzése (az összes belső forrásrendszer keretén belül), szükség 

esetén a hibás adatkörök javítása, pontosítása;
   a mutatókhoz tartozó tény- és célértékek meghatározása után készítendő riportok, elemzések 

összeállításának módjával majd a VIR bevezetése során foglalkoznak (eddig csak az oktatási 
területen állnak rendelkezésre bizonyos egyedi jelentések, a Neptun rendszerből kigyűjtött in-
formációk alapján).

•  A SZE-n a legtöbb mutatót, mérőszámot az oktatási területen alkalmazzák, a Neptun rendszer adat-
halmazából számos fajlagos mennyiségi mérőszámot gyűjtenek ki, amelyek naprakész informáci-
ókkal szolgálnak az intézmény vezetése számára. Ezen túlmenően a különböző adatok aggregálása 
révén – a főtitkár javaslatára – oktatásminőségi mutatókat is összeállítottak, és további, újabb muta-
tók bevezetését is tervezik. Leggyakrabban vezetői kérésekre kerül sor bizonyos mutatók, mérőszá-
mok adatainak kigyűjtésére és azok elemzésére (eddig részben inkább ad hoc jelleggel, de az utóbbi 
időben már egyre gyakrabban előzetesen megtervezett keretek között is); ez az oktatási területen 
oldható meg a leggyorsabban és a legprecízebb módon, elsődlegesen a Neptun rendszer adatai 
alapján.

Példa néhány oktatási mutató képzésének hátterére, adattartalmára, valamint a mérés céljára (az adat-
gyűjtés a Neptun rendszerből megvalósítható).
1. Képzési időn túl tanulmányokat folytatók aránya
   A mutatóhoz tartozó adatok: Az aktív és passzív hallgatók létszámához viszonyítják a képzési 

idő féléveinél több félévvel rendelkező hallgatók számát (külön az államilag finanszírozott és a 
költségtérítéses hallgatók, valamint a nappali tagozatos és levelezős hallgatók esetében is).

   A mérés célja: Ennek egyrészt főként a bolognai rendszerű képzés bevezetése óta van jelentősége, 
ugyanis egyes hallgatók túlságosan hosszúra nyújtják el a tanulmányaikat (félévente alig egy-két 
tantárgy felvételével, és az adott félévben mindössze néhány kreditpont megszerzésével), fon-
tos, hogy ezen hallgatók arányáról konkrét információkkal rendelkezzen az Egyetem. Másrészt 
a tanulmányaikat a régi rendszerben megkezdett, de még diplomát nem szerző hallgatókról is 
szükséges a pontos információ, róluk, illetve a tanulmányok kötelező befejezésének időtarta-
máról a jogszabály külön rendelkezik. Amennyiben viszonylag magas lenne a tanulmányokat a 
képzési időn kívül túlságosan hosszú ideig folytató hallgatók létszáma, az már hátrányos lehet 
az intézménynek (egy adott határon túl emiatt csökkenteniük kellene az újonnan belépő, tény-
legesen tanulni akaró hallgatók számát).

   Következmény: A HÖK egyetértésével – 2010. júliusban – elfogadott Tanulmányi és Vizsgasza-
bályzat (TVSZ) módosítása kötelezően előírja, hogy a képzési idő kétszeresének megfelelő számú 
félév elérése után a hallgatói jogviszonyt megszüntessék. Ezt a szabályt a teljes és a részidős 
képzésben egyaránt alkalmazni fogják.



124 ADAT TÁR AL APÚ VE ZE TŐI  INF ORMÁCIÓS RENDS ZER 

2. Elégtelen érdemjegyek eloszlása
   A mutatóhoz tartozó adatok: Az elégtelen végső érdemjegyek számát viszonyítják az adott félévben 

megszerzett összes érdemjegyhez (külön az államilag finanszírozott és a költségtérítéses hallga-
tók, valamint a nappali tagozatos és levelezős hallgatók esetében is).

   A mérés célja: Pontos képet kapnak a hallgatók tanulmányi előmeneteléről; továbbá ha ugyanazon 
tantárgynál magas az arány, akkor az adott tantárggyal, tananyaggal kapcsolatosan is ez valami-
lyen részleges visszajelzés lehet.

   Következmény: A 2010 júliusában elfogadott TVSZ-módosítás kötelezően előírja, hogy a maximáli-
san megengedett, elégtelen érdemjegy számot átlépő hallgatók jogviszonyát megszüntessék. Ezt 
a szabályt a teljes és a részidős képzésben is alkalmazni fogják.

3. Jegybeírási késedelmi mutató
   A mutatóhoz tartozó adatok: Azon esetek száma, amikor a kiírt vizsgaidőpontok dátuma és a be-

jegyzett érdemjegy bejegyzési dátuma közötti különbség meghaladja a 3 munkanapot (a részlete-
ket a TVSZ-be is belefoglalták).

   A mérés célja: Az oktatók adminisztrációs munkájáról nyújt tájékoztatást, egyúttal minőségi mérő-
számként is alkalmazandó.

   Következmény: Amennyiben ugyanazon oktatónál többször előfordul a késedelem, akkor az okta-
tónak előbb szóbeli, majd azt követően írásbeli figyelmeztetést kell kapnia a tanszékvezetőjétől.

4. Hallgatói létszám megoszlása a finanszírozási forma szerint
   A mutatóhoz tartozó adatok: Az államilag finanszírozott és a költségtérítéses hallgatók létszámát 

viszonyítják a teljes intézményi hallgatói létszámhoz (külön az aktív és a passzív hallgatókra vonat-
kozóan).

   A mérés célja: Adminisztrációs és gazdálkodási szempontból egyaránt fontos információnak minő-
sül (továbbá értelemszerűen része a kötelező adatszolgáltatásnak is).

5. Hallgatói lemorzsolódási arány
   A mutatóhoz tartozó adatok: A TVSZ-ben foglalt „mérföldköveket” (második aktív félév végén leg-

alább 30 kreditpont, a negyedik aktív félév végén pedig legalább 60 kreditpont) nem teljesítő, 
és ennek következtében elbocsátásra kerülő hallgatók számának viszonyítása a két, illetve négy 
félévvel korábban felvételt nyert hallgatók számához. A 2010 júliusában elfogadott újabb „mér-
földkövek” (elégtelen érdemjegyek számának maximálása, félévek számának maximálása stb.) 
következtében a mutató tartalmát módosítani fogják, mert vetítési alapként a továbbiakban a 
teljes hallgatói létszám lehet a logikus. Mindamellett vizsgálni kell majd, hogy a lemorzsolódott 
hallgatók milyen arányban oszlanak meg a lemorzsolódás oka szerint.

   A mérés célja: A valós hallgatói lemorzsolódási arány nyomon követése, annak érdekében, hogy 
egyfelől a „mérföldkövek” hatásossága látható legyen, másfelől pedig olyan intézkedéseket lehes-
sen hozni, amelyek segítik a hallgatókat a követelmények teljesítésében, és ezáltal a lemorzsoló-
dási arányt csökkentik.

   Következmény: Elsődlegesen a nappali tagozatos hallgatók irányába van következménye, ameny-
nyiben a TVSZ-ben előírt időn belül a hallgató nem teljesíti a meghatározott kreditpontokat, akkor 
hallgatói jogviszonyát megszüntetik.

•  A SZE a mutatószámok átfogó monitorozását – teljes körűen, minden területen – a VIR bevezeté-
sét követően tervezi, így a mutatók értékelésének és ellenőrzésének módját, illetve annak pontos 
részleteit is akkor fogják meghatározni. Az oktatási területen már az elmúlt években is (többnyire 
2007-től, az új Neptun rendszer alkalmazása óta) sor került egyes mutatók, mérőszámok időszakos 
monitorozására.
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5. Vezetői döntéstámogató rendszer, információs  
rendszerek működése az Egyetemen

5.1. A TÁMOP 4.1.1 – AVIR-alprojekt megvalósításával kapcsolatos eddigi,  
intézményi tapasztalatok és a tervezett tevékenységek

•  A TÁMOP 4.1.1. keretében a SZE-n megvalósítandó AVIR-alprojekt teljes összege 93,5 millió a SZE-n 
(ebből 10% a saját rész), az alprojekt 2009. novemberben indult.

•  Az intézményben az informatikai háttér teljes körűen biztosított lesz, bár ezt az Egyetem egyelőre 
inkább csak technikai szempontból gondolja így, a későbbiekben a VIR használata számos egyéb el-
döntendő kérdést vet fel. A VIR fejlesztéséhez és majdani működtetéséhez szükséges komponensek 
telepítését, beállítását, valamint a folyamatos üzemeltetési tevékenységeket központilag előzetesen 
megtervezett, alaposan átgondolt megoldásokkal fogják lehetővé tenni (az egyes folyamatokat majd 
megpróbálják minél inkább – a lehetőségekhez mérten – leegyszerűsíteni).

•  A VIR informatikai háttereként szolgáló új szerverek beszerzéséhez a TIOP 1.3.1. infrastruktúra-fejlesz-
tési projekt megvalósítása is hozzájárul.

•  Hasznos tapasztalatnak minősülnek: a SZE korábbi HEFOP 3.3.1. projektje, az Egyetemen már évek óta 
használt különböző információs rendszerek alkalmazása, az ARIS nevű szoftverrel készített folyamat-
modell, a folyamatok elemzése, a kötelező adatszolgáltatás, az IFT, a stratégiai terv és a minőségirányí-
tási kézikönyv kidolgozása, az eddig opcionálisan használt mutatók, mérőszámok, a stratégiai jellegű 
beszámolók.

•  A VIR kialakítása és bevezetése érdekében az Egyetemen az elmúlt hónapokban már megtettek fon-
tos lépéseket, főként a vezetői igények feltérképezésével, az intézményben működő forrásrendszerek 
előzetes vizsgálatával, valamint az első körben alkalmazandó mutatószámok tervezésével kapcsola-
tosan. Létrehozták a projekt végrehajtásáért felelős csoportot, a projektirányító bizottságot, amely-
nek tagjai az AVIR-alprojektben közreműködnek, a főtitkár irányításával. A projektirányító bizottság 
havonta, illetve igény szerint ülésezik, a bizottságnak tagja a TÁMOP 4.1.1. projekt vezetője, az AVIR-
alprojekt szakmai vezetője – a főtitkár –, a projektmenedzser, a gazdasági főigazgató, valamint a 
stratégiai és fejlesztési igazgató (illetve amikor egyéb szakmai, módszertani szempont merül fel, 
akkor más vezető is).

•  A SZE felmérte azokat a stratégiai területeket, melyeket bevonni tervez az intézményi VIR keretébe, 
és ennek révén majd gyorsan, strukturált formában nyerhet ki adatokat, információkat a megadott 
területekkel, témacsoportokkal összefüggésben.

•  A SZE felkérésére 2010. márciusban egy külső tanácsadó cég átfogó VIR-igényfelmérést végzett az 
intézményben. Az igényfelmérés magában foglalta:

   a vezetői igények felmérését a VIR bevezetésével és későbbi működésével kapcsolatosan (vezetői 
interjúk keretében);

   az egyetemi stratégiai célrendszer feltérképezését;
   a VIR keretében (az első fázisban) használandó mutatószámok körének meghatározását – erre 

külön területenként került sor, elsődlegesen a SZE egyes vezetői által jelzett elvárások alapján;
   az elkészítendő riportok listáját, továbbá a riporthasználattal kapcsolatos szakmai és technikai 

igényeket;
   a VIR kialakításához, bevezetéséhez szükséges, elsődleges adatokat szolgáltató, belső forrás-

rendszerek adatköreinek vizsgálatát;
   a riportokban szereplő adatkörök és csoportosítási dimenziók definiálását.
•  A tanácsadó cég – a fentiek összegzéseként – egy tartalmilag komplex, részletes dokumentumot ké-

szített, és a mutatószámrendszer meghatározása során áttekinthető csoportosítás keretében, külön 
területenként összegezte (az Educatio által javasolt kategóriákat is figyelembe véve) a SZE illetékes 
vezetői által az első körben tervezett mutatókat.
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•  2010. áprilisban a megbízott cég – a korábbi igényfelmérésre és az intézményi stratégiára alapozva – 
egy részletes helyzetértékelést, illetve ahhoz tartozó műszaki dokumentumot készített az Egyetem 
számára, a javasolt mutatók és a VIR-rel szemben megfogalmazott követelmények, valamint a VIR 
kialakítása során kezelendő főbb integrációs területek összegzésével.

•  A cég különböző típusú, részletes riportmintákat dolgozott ki (a felhasználói kör, kategória, leírás, 
elemzési igény, gyakoriság, a riporttal összefüggő főbb mutatószámok vonatkozásában):

   a stratégiai mutatószámrendszer elemeihez tartozó riportok;
   a szervezeti egységek teljesítményét mérő, illetve az operatív tevékenység során használt ri-

portok;
  a külső jelentésszolgálati riportok.
•  A helyzetértékelés egyúttal tartalmazza a SZE által tervezett riportok előállításával és használatával 

kapcsolatos igények, követelmények bemutatását, valamint a riportigényekben szereplő adatkörök 
összegzését. Az egyes adatkörök azonosítására és összegzésére az alábbi csoportosításban került 
sor:

 Adatkörök megnevezése  Adatkörök leírása  Forrásrendszerek megnevezése
•  A SZE-re vonatkozó mutatószámokat tartalmazó riportok fontosabb aggregálási és elemzési dimen-

zióit, illetve hierarchiáit22 a helyzetértékelés az alábbi formában jeleníti meg (konkrét példák összeg-
zésével):

  Dimenzió megnevezése  Dimenzió leírása  Hierarchia (különböző aggregálási szintek az adott di-
menzión belül)

  Egy dimenzió több különböző riportban is megjelenhet, azonban előfordulhat, hogy a hierarchiának 
csak bizonyos elemei értelmezhetőek, és használhatóak az adott dimenzió vonatkozásában.

•  A megbízott cég továbbá összeállított az Egyetem számára egy javaslatot az intézményi VIR kialakí-
tási folyamatával kapcsolatos koncepcionális feladattervre vonatkozóan.

•  Az AVIR-alprojekt szakmai lebonyolításában együttműködő, külső partner céget a SZE közbeszerzés 
útján választja ki.

•  Az intézményi VIR-igényfelmérést végző cég a továbbiakban is közreműködik az alprojekt megvaló-
sításában, a VIR kialakításának folyamatában majd külső minőségellenőri feladatokat lát el.

5.2. A Széchenyi István Egyetemen már működő, különböző információs 
rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatok

A VIR-hez szükséges adatforrások típusai: egyrészt a belső, intézményi rendszerek, másrészt a külső 
adatforrások (az utóbbiak körébe tartoznak pl. a KSH egyes statisztikái, a felvételi eredmények rendsze-
re, a FIR, az MTA, a Tempus Közalapítvány, a Bursa Hungarica egyes adatai, a diákhitellel kapcsolatos 
adatok). Az egyes belső információs rendszerekből bizonyos adatokat automatikusan lehet majd be-
tölteni a VIR-be, értelemszerűen csak az előzetesen definiált riportokban megjelenített adatok, mu-
tatók valamint a forrásrendszerek adattábláinak mezői közötti megfeleltetést követően. Azonban más 
esetekben – különböző szakmai, adatminőségi és egyéb informatikai okok miatt – az első körben még 
nem automatikusan működik az adatokkal kapcsolatos összes transzformáció, és az egyes folyamatok 
méréséhez alkalmazott, aggregált stratégiai mutatószámok meghatározására, illetve az ahhoz tartozó 
adatok betöltésére a kezdeti fázisban manuálisan kerülhet sor.
Az Egyetem felkérésére a külső tanácsadó cég felmérte, hogy az intézményben jelenleg használt, köz-
ponti információs rendszerek közül melyek és milyen módon lehetnek alkalmasak arra, hogy a VIR szem-
pontjából teljes körűen, vagy részlegesen forrásrendszernek tekinthessék azokat.

22 A dimenzió és a hierarchia pontos leírása megtalálható az AVIR-kézikönyvben.



127S zé cheny i  I s t v án Eg ye tem – 5 .  Ve ze tő i  dönté s t ámog ató rends zer…

Neptun Tanulmányi rendszer
•  A SZE 2007-től a rendszer újabb, továbbfejlesztett, Neptun-3R verzióját használja (a korábbi Neptun-

2R verziót használta 2001–2006 között).
•  Az újabb rendszer a régi verziónál lényegesen jobb, átfogóbb – szakmai és informatikai szempontból 

egyaránt –, bármilyen összetett szűrés és lekérdezés lehetséges az oktatási adatokra vonatkozóan. 
Bár a régebbi rendszerből átvett, visszamenőleges lekérdezés adott esetben nehézkes is lehet (pl. 
amikor egy régebbi hallgatóhoz újabb adatokat azonosítanak, amelyeknek a régi verzióban nincs 
kimenete).

•  A Neptun teljes körű információkat biztosít a felvételi, a tanulmányi adatok és ügyintézés, a hallgatói 
befizetések és a különböző adatszolgáltatási kötelezettségek vonatkozásában.

•  Sok fontos adatköre van a Neptun rendszernek, amely a VIR-hez elsődleges – és tulajdonképpen 
kizárólagos – forrásként használható (pl. a képzési rendszerrel kapcsolatos nagyon részletes, külön-
böző szinteket átfogó adatok, mutatók, a tantervek, hallgatói személyi adatok és tanulmányi adatok, 
vizsgaadatok, hallgatói értékelések).

•  A Neptun rendszerből számos dimenzió lesz alkalmazható a VIR szempontjából, ezek közül az egyik 
legfontosabb az „oktatási elemek”, amelyhez sok különböző hierarchia tartozik, a legfelső egyetemi 
szinttől kezdve, a karok, önálló intézetek, tanszékek, tantárgycsoportok, kurzusok szintjéig. Az okta-
tással kapcsolatos másik dimenzió a képzési területekre és a szakokra vonatkozik. A tanulmányokkal 
összefüggő további dimenziók a képzési szint (alapképzés, mesterképzés, doktori képzés), valamint a 
képzési tagozat szerinti csoportosítás. Szintén önálló dimenzióként jelenik meg a hallgatók képzésé-
nek finanszírozása (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses) szerinti csoportosítás.

•  Az Egyetem a Neptun rendszert – megalapozottan – a legfontosabb forrásrendszerként tartja szá-
mon a kialakítandó VIR adatköreihez.

Saldo Gazdálkodási rendszer
•  A SZE integrált pénzügyi, számviteli, illetve gazdálkodási folyamatait támogató rendszer megfelelő 

működéséhez folyamatos frissítésre van szükség, ezt a tevékenységet a rendszert kifejlesztő cég végzi.
•  A Saldo rendszer keretében használt, klasszikusnak nevezhető modulok között vannak a VIR szem-

pontjából kiemelt fontosságú törzsek, illetve adatkörök, amelyeknek elsődleges forrása a Saldo lesz, 
ilyenek például a főkönyvi könyvelés fontosabb elemei, a pénzügyi nyilvántartás, a szervezeti egysé-
gek, a szakfeladatok, továbbá majd a kötelezettségvállalás (az utóbbinak önálló modulként történő 
használatba vételét a SZE a közeljövőben tervezi).

•  Szintén a Saldo rendszerből lenne majd kinyerhető a VIR létrehozásánál az egyes szervezeti egységek 
elkülöníthető költségfelhasználása, a létesítménygazdálkodási adatok, valamint az intézményi pro-
jektek finanszírozására vonatkozó adatok is. Ezekkel kapcsolatosan szükség van a részlegesen már 
alkalmazott mutatókra (pl. ipari megbízások és partnercégekkel való együttműködések bevételei), 
illetve részben a közeljövőben kialakítandó mutatószámrendszerre, amelyek alkalmasak az egyes 
folyamatok nyomon követésére és mérésére.

•  A VIR szempontjából ebből a rendszerből az egyik legfontosabb dimenzió lesz a „költségviselő”, 
amelyik a költségtételek csoportosítására, illetve a költséghelyek azonosítására alkalmas.

•  Összességében megállapítható, hogy a Saldo gazdálkodási rendszer számos eleme jól használha-
tó forrásrendszerként a VIR-hez, azonban egyrészt informatikai szempontból nehézséget jelent a 
rendszerek integráltságának hiánya, másrészt a meglévő adatkörökön túlmenően még további mé-
rőszámok kidolgozására lesz szükség (az egyedi intézményi VIR adattár teljes körű alkalmazásához, 
továbbá a központi adattárba való adatbetöltéshez egyaránt).

JDolBer Bér- és munkaügyi rendszer
•  A rendszer üzemeltetését és a verziók frissítését a fejlesztő cég végzi.
•  A JDolBer rendszer keretében használt modulok (pl. munkaügy, bérszámfejtés, dolgozói statisztikák) 

többsége fontos, és felhasználható a VIR keretében. Az oktatói törzsadatokat inkább innen célszerű 
kinyerni (nem a Neptunból). Az oktatók, kutatók és egyéb dolgozók béradatai, illetve személyes adatai 
vonatkozásában jól hasznosíthatóak az egyes adatkörök a VIR-hez.
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Poszeidon elektronikus iktatási rendszer
•  A SZE nemrég vezette be az elektronikus iktatási rendszer alkalmazását, amely jelentősen megköny-

nyítette, felgyorsította az iktatás és ügykezelés folyamatát. A használata szervezeti egységenként 
eltérő mértékű, legátfogóbb mértékben egyrészt a Rektori Hivatalban, másrészt a tanulmányi osztá-
lyokon használják.

•  A Poszeidon rendszer háttérként a Neptunnal közös adatbázist használ, így az Egyetem szervezeti 
egységeire, munkatársaira vonatkozó információkat a Neptunból veszi át. A VIR szempontjából az 
ügyintézési folyamatokra vonatkozó adatkör hasznosítható.

•  A Poszeidon rendszernek nincs önálló dimenziója a VIR szempontjából.

Aleph könyvtári rendszer
•  Az egyetemi könyvtárban jelenleg az Aleph rendszert használják, azonban elképzelhető, hogy a Tu-

dástranszfer Központhoz tartozó Műszaki Tudástár keretében a megyei könyvtár befogadását köve-
tően (amennyiben ez ténylegesen megvalósul), átvennék a megyei könyvtár HunTéka rendszerét.

•  Az Aleph rendszernek igény esetén csak bizonyos, nagyon minimális adatköre használható a VIR ke-
retében, de valószínűleg az is csak manuális adatbetöltéssel kivitelezhető, a szükséges változtatások 
után.

Honlap-üzemeltető rendszer
•  Az Egyetemi Informatikai Központ vezetője ezt is önálló – bár a többitől értelemszerűen teljesen el-

térő – rendszerként azonosította. A SZE honlapjáról (külső honlap és belső intranet) egy webfejlesztő 
cég gondoskodik technikailag, azonban tartalmi szempontból az Egyetem gondozza. Ennek a rend-
szernek nincs semmilyen összefüggése a VIR-rel (maximum csak fordított folyamat vonatkozásában, 
a jövőben majd a már működő VIR-ből kinyerhető, néhány nyilvánosságra hozható információt eset-
leg közzé tehetnek a honlapon).

A fenti felsorolás keretében csak azt összegeztük, hogy az Egyetemen jelenleg használt belső rendszerek 
mely adatköreit lehet teljes körűen, vagy részlegesen forrásrendszernek tekinteni. Fontos hangsúlyozni, 
hogy helyenként a jelenlegi, kezdeti fázisban a belső rendszerek integráltságának hiánya miatt nem 
oldható meg automatikus módon az összes rendszerből az adatok közvetlen betöltése a VIR-adattárba 
(ez sok lépésből álló, összetett folyamat, ennek gondos megtervezését és kivitelezését a SZE által kivá-
lasztott vállalkozó fogja végezni a VIR kialakítása során).

A meglevő és kialakult forrásrendszereken túlmenően a VIR teljes igényrendszerének teljesítése további 
rendszerek bevonását, illetve egyes meglévő rendszerek részleges átalakítását, vagy új modulok létre-
hozását igényelheti. Ezek közül a jelenlegi fázisban az alábbi két, kialakítás alatt álló rendszert lehet 
biztosan relevánsnak tekinteni a VIR bevezetésének szempontjából:
•  Diplomás pályakövető rendszer – ennek teljes körű kialakítására a TÁMOP 4.1.1. DPR-alprojekt meg-

valósítása révén kerül sor.
•  Kutatás-nyilvántartó rendszer, publikációs adatbázis – ezt az adatbázist a SZE-n a Tudásmenedzs-

ment Központ hozza létre.

A tervezett kutatás-nyilvántartó, illetve publikációs adatbázis egyes forrásadatait közvetlenül lehet majd 
hasznosítani a VIR keretén belül, bár annak létrehozása és majdani működése még sok teendőt igényel 
egyrészt a Tudásmenedzsment Központ munkatársai részéről, másrészt az adatok folyamatos frissítése 
szempontjából az oktatók, kutatók részéről is.
A SZE-n jelenleg használt információs rendszerek közül első helyen a Neptun rendszert emelték ki, mivel 
az oktatókról, hallgatókról nagyon sok olyan fontos és jól hasznosítható adatkört tartalmaz, amelyek 
közvetlenül betölthetőek majd a VIR-be is.
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6. Adatmodellek és adattárak: felhasználhatóságuk a  
döntéstámogatásban, az intézményi információszolgáltatás 
rendszere

6.1. Az adattár alapú VIR kialakításának folyamata az Egyetemen

A VIR kialakítási folyamatának számos fázisa van, amelyekhez különböző feladatokat lehet azonosítani, 
ezeket általános módon az AVIR-kézikönyv is összegzi. A VIR-rel kapcsolatos igényfelmérést és helyzet-
értékelést végző tanácsadó cég – az Egyetem adottságait és igényeit, valamint az Educatio által on-line 
módon összegzett iránymutatást is figyelembe véve – a SZE számára konkrét javaslatot készített, egy 
koncepcionális feladatterv formájában. Az előzetes feladatterv egyúttal nagyon hasznos, gyakorlatias 
útmutató is a SZE vezetői és illetékes munkatársai számára, továbbá a VIR kialakításában közreműködő 
külső partner tevékenysége szempontjából is megteremti a feladatok specifikációjának alapjait.

A tervezett folyamatnak – a teljesség igénye nélkül – csak néhány főbb elemét emeljük ki (a SZE számára 
javasolt konkrét, részletes feladatokat nem vázoljuk, csak az általános fázisokat összegezzük).

I. Szakmai modell összeállítása
•  Mutatószámok és riportok, valamint a jelentésszolgálati riportok definiálása (fogalmak, csoporto-

sítási, összegzési szintek, riportok felhasználási módjának definiálása, mérési eljárások, módszerek 
meghatározása).

•  A tervezett VIR felső szintű adatmodelljének kialakítása.
•  Forrásrendszeri adatok és mutatók megfeleltetése (a riportokban megjelenített mutatók, valamint a 

forrásrendszerek adattábláinak mezői közötti megfeleltetés).
•  Aggregációs szintek és algoritmusok kialakítása (ennél a fázisnál van a legjelentősebb szerepe az 

Egyetem speciális igényeinek, hiszen ezeknél a szinteknél sok lehetőség van, attól függően, hogy 
mit szeretne mérni az intézmény, egyes mutatószámokhoz nagyon egyszerű, míg más mutatókhoz 
bonyolultabb összefüggéseket lehet meghatározni).

•  Forrásrendszeri adatminőség meghatározása (ez átfogó vizsgálatot igényel, pl. az adatmezők kitöltött-
ségével, az adatok belső konzisztenciájával, az adott forrásrendszerek közötti kapcsolattal összefüg-
gésben).

•  Adatminőség vizsgálata, tesztelése (az adattisztítási lehetőségek feltérképezése).
•  Stratégiai mutatók célértékeinek meghatározása (bizonyos esetekben ez manuálisan végzendő adat-

gyűjtést és egyéb feladatokat igényel).

II. Informatikai rendszer megtervezése, fejlesztése
•  Hardver és szoftver környezet teljes körű kialakítása.
•  Intézményi adattár létrehozása.23 
•  Adatbetöltési eljárások kidolgozása – a transzformációk és a betöltési ütemezés meghatározása 

(elsődlegesen automatikus adatbetöltés a forrásrendszerekből, másrészt manuális adatbetöltés is, 
ennek módszere, technikája, forrásrendszeri adatjavítás, a szükséges adatok pótlása).

•  Jogosultsági szintek definiálása, jogosultsági rendszer kialakítása (a felhasználók körének meghatá-
rozása, az adatokhoz való hozzáférés szabályozása).

•  Riportok formai és tartalmi elemeinek meghatározása (a vezetői igényspecifikációval összhangban).
•  Riportok készítése.
•  A jelentésszolgálati riportokkal kapcsolatos szabályok megalkotása.
•  VIR fejlesztői dokumentáció készítése.

23 Az egyes forrásrendszerek vizsgálatának komplex szempontjait a szállító fogja egyeztetni az intézménnyel.



130 ADAT TÁR AL APÚ VE ZE TŐI  INF ORMÁCIÓS RENDS ZER 

III. A VIR bevezetése az intézményben
•  Az egyes fenti fázisok tesztelése:
   az adatbetöltési eljárások, a forrásadatokhoz való kapcsolódás, a riportkészítés, valamint a je-

lentésszolgálati riportok tesztelése;
   az adattisztaság tesztelését, ellenőrzését követően a betöltéskor felmerült esetleges adathibák 

korrekciója.
•  VIR felhasználói kézikönyv, illetve a szakmai dokumentáció készítése (elkülönített információkkal a 

különböző jogosultsági szinttel rendelkezők számára).
•  VIR-kompetenciaközpont létrehozása (a SZE jelenlegi tervei szerint a kompetenciaközpont a Rektori 

Hivatal közvetlen felügyelete alatt látná el a feladatát).
•  A VIR felhasználók, valamint a VIR-kompetenciaközpont munkatársai részére szervezett elméleti és 

gyakorlati képzés.

IV. A VIR intézményi integrálásának folyamata
•  Az információs rendszerek közötti integrálás és megfelelő adatáramlás folyamatos biztosítása.
•  A VIR működtetésével kapcsolatos átfogó szabályozás kidolgozása:
   az adatminőség ellenőrzésének módszertani kivitelezésére vonatkozó szabályozás;
   az adatgazdai felelősségek szabályozása;
   a VIR-rel kapcsolatos folyamatokra, a VIR használatára, valamint a VIR további fejlesztésére vo-

natkozó részletes szabályozás.

6.2. Adatszolgáltatások, jogosultságok kezelése, adatellenőrzés

•  A VIR kialakítását végző külső partner, illetve a szállító kiválasztására közbeszerzési eljárás útján 
kerül sor, a SZE által kiválasztott nyertes cég vállalja a teljes folyamathoz tartozó feladatok specifiká-
ciójának kidolgozását és lebonyolítását.

•  Fontos azonosítani és kijelölni az intézményi adattár kialakításának szervezeti kereteit és szerep lőit, 
egyrészt a megrendelői oldalról (az Egyetem részéről pl. projektvezető, alkalmazásfejlesztő, elemző, 
kulcsfelhasználók, egyszerű felhasználók, informatikai vezető, oktató, adattárház-adminisztrátor), 
másrészt a közbeszerzésen kiválasztandó szállító részéről egyaránt, továbbá ezen túlmenően elkü-
löníthetünk bizonyos általános projekttámogató szerepköröket.

•  A majdani VIR teljes körű felügyeletét ellátó intézményi VIR-kompetenciaközpontot a SZE-n a Rektori 
Hivatal keretén belül tervezik működtetni. Arról majd a rendszer kialakításának folyamata során 
hoznak döntést, hogy konkrétan kik, milyen feladatokat fognak végezni, és milyen jogosítványokkal 
rendelkeznek.

•  Az adatok ellenőrzését a konkrét adatkörtől és az adatbetöltés módjától függően tervezik. Amikor 
belső forrásrendszerből automatikusan kerülnek betöltésre az adatok a VIR-be, akkor az adott, belső 
rendszer kezelője végezné az adatok előzetes minőségi ellenőrzését még az adattranszformációs fo-
lyamatokat megelőzően. Amennyiben esetenként manuális adatbetöltésre volna szükség, vagy stra-
tégiai mutatószámokhoz tartozó, speciális adatokat kell bevinni a rendszerbe, akkor két kontrollt is 
terveznek, az első a mutatószámhoz tartozó adat felelőseként az adott szervezeti egység, a második 
központilag a Rektori Hivatal illetékes munkatársa, akinek ehhez jogosultsága lesz.

•  A VIR működtetése során az üzemeltetési folyamatok és a felhasználói feladatok meghatározását az 
Egyetem egy külön szabályzatban rögzíti.

•  A riportokban megjelenített mutatók, valamint a forrásrendszerek adattábláinak mezői közötti 
megfeleltetés során bizonyára átmenetileg szükség lesz a forrásrendszerek adatstruktúráit alaposan 
ismerő szakemberek bevonására (akik lehetnek belső dolgozók vagy a forrásrendszereket szállító 
cégek munkatársai).

•  Amikor a riportigényekben szereplő dimenzióknak megfelelően megtörténik az egyes mutatószá-
mok aggregációs szintjeinek meghatározása, a legegyszerűbb esetekben az aggregációs algoritmu-
sok egyszerű összegzések lesznek, viszont számos esetben ennél bonyolultabb összefüggések defi-
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niálása szükséges (célszerű az intézményben majd meghatározni az optimális szinteket, illetve az 
elvárt algoritmusokat).

•  A VIR kialakításával és bevezetésével kapcsolatosan számos nehézség merülhet fel, ezeknek többsé-
gét azonban később, a folyamat közben lehet majd egyértelműen azonosítani, és az intézményben 
akkor tudnak majd azokra konkrét megoldást keresni. A jelenlegi fázisban inkább csak néhány álta-
lános kockázatot, illetve nehézséget említünk:

   A technikai összehangolás, illetve az egyes forrásrendszerek és adatkörök összekapcsolása szem-
pontjából jelentős nehézséget okozhat a belső rendszerek integráltságának hiánya.

   A fentihez kapcsolódó nehézség, hogy az egyes információs rendszerekhez – és ezáltal majd a 
VIR bizonyos témacsoportjaihoz – különböző forrásadatbázisok tartoznak, amelyeknek kezelé-
sét különböző cégek végzik, jogi szempontból is eltérő szerződésekkel.

   A VIR keretében a riportokhoz szükséges adatkörök egyes elemei esetében előfordulhat, hogy 
azok több különböző forrásrendszerben is megtalálhatóak, azonban a két rendszer között az 
adatkörök megfeleltetése nem automatikus (pl. a Neptun rendszerben lévő oktatói adatok meg-
feleltetése nem teljesen automatikus a JDolber bér- és munkaügyi rendszerben lévő oktatói ada-
tokkal, ugyanis az azonos tartalmú adatok eltérő formátumban kerülhetnek tárolásra).

   Az Egyetem részéről szükséges folyamatosan nyomon követni azon adatok körét, amelyeket az 
intézményeknek a központi adattárba kell szolgáltatniuk (a központi adattárba tartozó adatok 
első körét az Educatio közzé tette, azonban egyes adattípusok esetében további pontosításokra, 
kiegészítésekre kerülhet sor).

   A VIR bevezetésének kezdeti fázisában az újonnan kialakítandó stratégiai mutatószámokkal és 
az első adatbetöltésekkel összefüggésben elég sok manuálisan végzendő tevékenységre lehet 
szükség (a későbbiekben, a VIR majdani működése során ez már kiküszöbölhető lesz).

Az Egyetem – a majdani adatszolgáltatást és a vezetői döntéshozatalt támogató előnyök mellett – szá-
mít bizonyos nehézségekre is a VIR kialakításával és teljes körű működtetésével kapcsolatosan, főként 
informatikai szempontból (pl. az egyes információs rendszerek integráltságának hiánya, valamint az első 
körben esetleg felmerülő adathibák miatt).
Ugyanakkor az intézmény sok reményt fűz a VIR bevezetéséhez, egyrészt az adminisztrációs teendők, 
az adatszolgáltatások megkönnyítését, átláthatóságát, másrészt pedig a megalapozott vezetői döntés-
hozatalhoz szükséges információk (adatok, mutatók, riportok) strukturált lekérdezésének biztosítását 
várja a rendszer működésétől. A SZE vezetése tisztában van azzal, hogy a VIR fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok egyáltalán nem fejeződnek be az AVIR-alprojekt lezárásával. A VIR-t egy folyamatosan fejlesz-
tendő rendszernek tekintik, amely szakmai, informatikai és adatminőségi szempontból egyaránt állandó 
„finomítást” igényel majd az intézmény részéről.
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7. Néhány kiemelt intézményi jó gyakorlat összegzése

Irányítás
•  A Széchenyi Egyetem mára jelentős mértékben gazdálkodó intézménnyé, továbbá emellett elsődle-

gesen szolgáltató egyetemmé vált, az intézmény vezetése ezt a típust tartja a legmeghatározóbbnak 
(főként a bevételek forrása, a K+F+I tevékenység, valamint a régió társadalmi, gazdasági szereplői 
részére nyújtott átfogó szolgáltatások révén).

•  Intézményi szinten jelentősen centralizált a vezetési döntéshozatali mechanizmus, azonban a köz-
ponti döntést megelőzi a konstruktív egyeztetés a teljes intézményi hierarchián keresztül, kari, in-
tézeti és tanszéki szinteken. A központi döntéshozatalhoz együttműködő és kompromisszumkereső 
irányítás társul.

•  Az egyetemmé válást követő időszaktól a döntéshozatali mechanizmusnak fokozatosan részévé vált 
az átfogó stratégiai tervezés, néhány éve ezt szervezeti keretek között a gyakorlatban is alkalmazzák. 
A SZE-n a menedzsmentszemlélet az elmúlt években hangsúlyossá vált, főként a stratégia tervezése és 
megvalósítása, valamint a K+F+I területén. A menedzsmentfolyamatokra a teljesítményorientáltság, 
a minőségirányítás, valamint az iparral való intenzív együttműködés, illetve a kutatás-fejlesztés és 
innováció felértékelődése volt hatással.

•  A SZE-n – bizonyos finanszírozási nehézségek ellenére – a likviditásmenedzsment kezelését igyekez-
nek összhangba hozni a stratégiai célokhoz tartozó feladatok finanszírozásával, megvalósításával, a 
jelenlegi gazdasági helyzetet az egyensúlyi állapot jellemzi.

•  A stratégiai feladatok vonatkozásában célszerűnek tartják minél több egyetemi dolgozó bevonását a 
folyamatok megvalósításába, ugyanis a vezetők álláspontja szerint a napi munkavégzés hatékonysága 
szempontjából az emberi motiváció meghatározó tényező.

•  A karok és intézetek külön éves HR-stratégiát terveznek, ezeket központilag egyeztetik, összehangolják, 
majd azt fogadják el intézményi szinten.

Minőségbiztosítás
•  A SZE alaposan kidolgozott minőségirányítási dokumentumokkal rendelkezik. A SZE a folyamatszem-

léletű ISO 9004 ajánlást tekinti mérvadónak, amely az adekvát folyamatok modellezésére helyezi a 
hangsúlyt.

•  A Szenátus alá rendelt Egyetemi Minőségirányítási és Értékelési Bizottság éves munkaterv alapján 
végzi a feladatait.

•  Az ARIS nevű szoftver segítségével kidolgoztak egy komplex HR-folyamatmodellezést, amelynek ke-
retében a konkrét folyamatokat, valamint az azokhoz tartozó részfolyamatokat jelenítik meg, az 
egyes folyamatok és feladatok mellett felelőst, vagyis „folyamatgazdát” és határidőt jelöltek meg (ezt 
frissítik, és a folyamatok teljesülését a folyamatgazdák ellenőrzik). Ez a jól áttekinthető folyamatmo-
dellezés hozzájárul az egyes feladatok, erőforrások és az intézményi HR-kapacitás megtervezéséhez, 
továbbá a konkrét folyamatok ellenőrzéséhez.

•  A 2010. áprilisban készített minőségfejlesztési program és stratégiai munkaterv összegzi az egyes stra-
tégiai célokhoz rendelt feladatokat, a feladatvégzés módszerét, a fő felelősöket, a részfeladatok fele-
lőseit, a határidőket, valamint azt, hogy az adott feladat kapcsolódik-e valamely jelenlegi pályázat-
hoz, projekthez. Ez a munkaterv jelentős mértékben hozzájárul a stratégiai célok és a feladatvégzés 
nyomon követéséhez, értékeléséhez.

Oktatás
•  A Széchenyi Egyetem az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megújította, és olyan módon bővítette a 

képzéseit, hogy a képzési profilja összhangban legyen a regionális gazdaság elvárásaival, az intézmény 
– elsődlegesen műszaki, másrészt gazdasági területen is – a munkaerőpiac valódi igényeit szolgáló 
képzéseket nyújt.



133S zé cheny i  I s t v án Eg ye tem – 7.  Néhány k iemel t  inté zmény i  jó  g y akor lat  ö s s ze g zé s e

Kutatás-fejlesztés és innováció – térségi vállalatokkal való K+F+I együttműködés
•  A SZE a térség gazdasági szereplőivel nagyon intenzív, eredményes kapcsolatot alakított ki, egyrészt si-

keres pályázatok révén, másrészt neves hazai és multinacionális térségbeli cégekkel (pl. Audi, Nokia, 
Philips és számos egyéb vállalat) együttműködve, alkalmazott kutatási területeken átfogó tudomá-
nyos-kutatási programokat indított. Az intézményi kutatási tevékenység fejlesztésére – elsősorban 
a vállalati, partneri kör számára releváns alkalmazott kutatási területeken – oly módon kerül sor, 
hogy a kutatási eredmények alkalmazhatóságának erősítése mellett fokozza a kutatási tevékenység 
tudományos értékét is.

•  A régióban lévő egyes multinacionális cégek számára – az alkalmazott kutatási területeken végzett te-
vékenység, illetve az ipari megbízások révén – a SZE mára komoly, megbízható, állandó partnerré vált.

  A K+F+I bevételek 2004-től jelentősen növekedtek az ipari megbízásoknak köszönhetően, ez elsőd-
legesen a Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont, valamint a nemrég kiszervezett Járműipari, 
Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutató Központ tevékenységéhez továbbá egyes tanszéki inno-
vációs megbízásokhoz kapcsolódik.

•  A TÁMOP 4.2.1 projekt keretében 2009-ben létrehozott Egyetemi Tudásmenedzsment Központ megha-
tározó az intézmény különböző tudásszolgáltató egységeinek és azok tevékenységének integrálása 
szempontjából. A Központ átfogó tudományszervezési feladatai közül kiemelhető a K+F+I straté-
giához illeszkedő szabályzatok kialakítása, az egyetemi tudástérkép, a tudományos és publikációs 
adatbázisok elkészítésének, majd folyamatos aktualizálásának koordinálása, a munkatársak kompe-
tenciájának és tudományos tevékenységének adatbázisba rendezése, valamint új tudományos portál 
fejlesztése. A tudáshasznosítási tevékenység (pl. egyetemi innovációs projektek generálása, megva-
lósítása és spin-off támogatási szolgáltatások kialakítása) mellett a Központ irányítja az egyetemi 
könyvtár „intelligens könyvtárrá” való fejlesztésének szakmai megvalósítását.

•  A széles körű vállalati partneri kapcsolatrendszer előnyös helyzetet biztosít a SZE számára. Az Egye-
temen elsődlegesen járműipari területen folytatott K+F+I tevékenység – a kutatói kompetencia, az 
innovációs szolgáltatás minősége és az eszközellátottság vonatkozásában egyaránt – összhangban 
van az észak-dunántúli régió gazdaságának innovációs igényeivel.

Térségi szolgáltatások – társadalmi szereplők
•  Az Egyetem – a térségi vállalatok számára nyújtott innovációs szolgáltatásokon túlmenően – kifeje-

zetten nyitott a megyei, városi önkormányzat, valamint Győr és a teljes régió lakossága irányába, az 
ilyen típusú együttműködésnek számos különböző formája van az intézményben:

   Az újonnan épülő INNO-Share Regionális Tudástranszfer Központ több funkciót lát el, itt kap 
majd helyet a SZE Műszaki Tudástára is, ami egy hagyományos és digitális könyv- és tudástár. Ez 
a funkció teszi lehetővé a megyei könyvtár befogadását is (eredményes tárgyalások és egy jog-
szabály-módosítás esetén). A Tudástranszfer Központ az egyetemi közösséget jelentősen megha-
ladó kör számára nyújt szolgáltatásokat, ezáltal is növelve a SZE nyitottságát a város, illetve a 
régió polgárai felé.

   A SZE „Nyugdíjas Egyetemet” szervez az idősebb korosztály számára, és a résztvevők bizonyos 
számú előadások végighallgatását követően egy tanúsítványt vehetnek át; a „Junior Egyetem” ke-
retében pedig középiskolások kaphatnak ízelítőt különböző tudományterületek alapjairól, amely 
a pályaválasztáshoz is hozzásegítheti őket.

   Az egyetemi hangversenyterem és az intézmény kulturális célokra is alkalmas terei helyet adnak 
a város és a régió kulturális rendezvényeinek.

Beruházások, projektek
•  Az egyetemi campus keretében nagyon koncentrált infrastruktúrát alakítottak ki, a hallgatók és okta-

tók számára is kifejezetten optimális a terület hasznosítása (közvetlenül az oktatási épületek mellett 
van a kollégium, és annak közvetlen környezetében lesz – az új beruházás keretében – az új Tudás-
tér épülete, a Regionális Tudástranszfer Központ épülete, amelyhez több különböző funkció tartozik, 
valamint a különböző szolgáltatásokat nyújtó sporttelep is). A fenntartható fejlődés és a környezet 
szempontjából érdemes kiemelni, hogy a SZE a nagyobb beruházások, építkezések során figyelembe 
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veszi a zöld terület arányának fontosságát (régebben 40% volt a zöld terület aránya, ez a jelenlegi 
beruházásokat követően is eléri a 35%-ot).

•  Sor került néhány régebbi beruházási terv módosítására, áttervezésére pl. korábban tervezett Moove 
Smart módszertani központ helyett a várossal közösen az „Agóra” beruházás valósul meg, ezáltal a 
SZE átfogó kiállító terem és konferenciaterem működésének ad teret, a térségi vállalatok bevonásával.

•  A jelenleg futó TÁMOP és TIOP pályázati felhívásokra – összesen 11 db ÚMFT-hez tartozó projekt 
lebonyolítása van folyamatban a SZE-n – már sokkal felkészültebben tudtak reagálni, mint korábban 
az NFT, illetve egyéb régebbi projektek időszakában (sok tapasztalatot szereztek a korábbi projektek 
megvalósítása során, ehhez a projektmenedzsment-szemlélet fokozatos elterjedése, alkalmazása is 
hozzájárult).

  Az egyes EU-s projektek megvalósításának szakmai és erőforrás-kapacitás szempontjából tervezett 
összehangolásán túlmenően, kiemelten fontosnak tartják a vállalati partnerekkel való együttműkö-
dést. Ilyen a TIOP-projekt keretében definiált korszerű laboratóriumi háttér biztosítása, valamint a 
műszerfejlesztés (pl. izotópos kopásgátló berendezés beszerzése az Audi-val közösen).

•  A TÁMOP 4.1.1 projekt keretében tervezett VIR-fejlesztés illeszkedik az Egyetemen jelenleg megvaló-
sítandó, számos egyéb EU-s projekthez, főként a TÁMOP 4.2.1., TÁMOP 4.2.3., valamint a TIOP 1.3.1. 
projektekhez (a SZE a TIOP 1.3.1. projekt keretében végzi a VIR informatikai háttereként szolgáló új 
szerverek beszerzését is).

Hallgatók támogatása, ösztönzése
•  A 2008-ban létrehozott kutatásösztönző rendszer keretében a Tudományos Bizottság megjelöli a ku-

tatási főirányokat, és pontozásos módszerrel sorolja be a jelölteket. Ennek révén támogatják az in-
tézményben az egyéni kutatásokat, a külföldi konferenciákon való részvételt, továbbá a néhány fős 
kutatási csoportok munkáját is.

•  A SZE-n a kiemelkedő eredménnyel végzett diplomásokat és a frissen PhD-fokozatot szerzett fiatalo-
kat maximálisan igyekeznek integrálni az oktatói, kutatói munkába. A doktori iskolák – főként a mű-
szaki és jogi területen – utánpótlást jelentenek az egyetemi oktatói, kutatói státuszok betöltésénél.

•  A Shell Eco-marathon Europe keretében 2010-ben szervezett versenyen az Egyetem – mérnökhall-
gatókból és oktatókból álló – SZEnergy Team nevű csapata első helyezést ért el egy napelemes 
meghajtású új fejlesztésű autóval (a SZE csapata már harmadik alkalommal végzett első helyen ezen 
a nemzetközi versenyen).

•  A jegyzetellátás vonatkozásában a SZE 2010 ősztől részlegesen átáll az elektronikus jegyzet haszná-
latára. Pilot jelleggel előbb a költségtérítéses képzésben próbálják ki az e-book alkalmazását egy 
tantárgynál, több különböző szakon; majd később ezt kiterjesztik további jegyzetekre is.

•  Kiemelt szerepe van az Egyetemen a Practing Alapítványnak, amelyet 12 évvel ezelőtt egy Phare-
projekt keretében három vállalat (Audi, Rába, Opel) és a SZE közösen hozott létre, jelenleg már 
majdnem 80 céggel működnek együtt. A kiválasztott nappali tagozatos hallgatók practing szemeszter 
keretében szerezhetnek szakmai, gyakorlati tapasztalatokat, emellett céges tutori rendszer segítsé-
gével tervezhetik, és írhatják meg a szakdolgozatukat. A Practing Alapítvány keretében a képzésnek 
és gyakorlatszerzésnek ma már komoly presztízse van, a hallgatók és a cégek számára is előnyös ez 
a típusú együttműködés. A practing szemesztert elvégző hallgatók kb. 95–98%-os arányban az adott 
cégnél helyezkednek el közvetlenül a diploma megszerzése után.

VIR kialakítása az Egyetemen
•  A SZE-n már korábban is használtak különböző mutatókat, mérőszámokat, erre elsődlegesen okta-

tási területen került sor, a fajlagos mennyiségi mutatók mellett speciális oktatásminőségi mutatókat 
is összeállítottak, amelyeket a Neptun rendszer egyes adatsoraiból aggregálnak.

•  Az AVIR-alprojekt keretében az Egyetem felkérésére egy külső tanácsadó cég átfogó VIR-igényfelmérést 
végzett az intézményben. Ennek keretében feltérképezte a VIR működésével kapcsolatos vezetői igé-
nyeket, az Egyetem stratégiai célrendszerét, külön területenként az első fázisban tervezett – az egyes 
vezetők által fontosnak tartott – konkrét mutatók körét (jól áttekinthető, tematikus csoportosítás-
ban), a riporthasználattal összefüggő igényeket, a riportokhoz szükséges adatkörök és forrásrend-
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szerek meghatározását, és mindezt egy dokumentumban részletezte. A tanácsadó cég – az igényfel-
mérésre és az intézményi stratégiára alapozva – egy részletes helyzetértékelést készített az Egyetem 
számára, amely tartalmazza a rendszer bevezetésének első körében javasolt mutatók kialakítását, 
a VIR-rel szemben megfogalmazott szakmai és technikai követelményeket, a VIR kialakítása során 
kezelendő főbb integrációs területek összegzését, valamint az átfogó koncepcionális feladattervet. 
A felmérést végző cég a későbbiekben is közreműködik a projekt megvalósításában, a VIR kialakítá-
sának folyamata során külső minőségellenőri feladatokat lát el.

A Széchenyi István Egyetem a jogelőd Főiskola alapítása óta „hosszú utat” tett meg a minőségfejlesztés, 
az intézményi stratégia megvalósítása, a képzési kínálat jelentős bővítése, a műszaki jellegű kutatás-
fejlesztési tevékenység egyre intenzívebbé válása, a K+F+I együttműködésekre kiterjedő, széles körű 
vállalati, partneri kapcsolatrendszer fokozatos kiépítése, a kutatási eredmények hasznosítása, továbbá 
az ipar és a város irányába ellátott térségi szolgáltatások vonatkozásában.
A Széchenyi Egyetem vezetői és illetékes munkatársai által az intézménnyel kapcsolatosan említett fo-
lyamatok, példák, nehézségek és jó gyakorlatok (amelyek messzemenően meghaladják ezen rövid doku-
mentum kereteit) összegzése hasznos volt, és jelentős mértékben hozzájárult a kézikönyv mellékletének 
összeállításához.
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A Széchenyi István Egyetemen az alábbi vezetőkkel és illetékes munkatársakkal került sor 
személyes, szakmai megbeszélésekre:

Prof. Dr. Szekeres Tamás – rektor (2005. augusztus 1-től)
Prof. Dr. Rechnitzer János – általános és tudományos rektorhelyettes
Prof. Dr. Kardos Károly – beruházási rektorhelyettes
Prof. Dr. Czinege Imre – előző rektor (2005. július 31-ig)

Dr. Író Béla – egyetemi főtitkár, a TÁMOP 4.1.1. AVIR-alprojekt szakmai vezetője
Dr. Nyéki Lajos – minőségirányítási vezető
Barth János – Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, gazdasági főigazgató
Szilasi Péter Tamás – Stratégiai és Fejlesztési Igazgatóság, igazgató
Dr. Dőry Tibor – Tudásmenedzsment Központ, igazgató
Csábi Béla – Egyetemi Informatikai Központ, igazgató
Orbánné Persa Krisztina – Oktatási Csoport, csoportvezető (és a Neptun Tanulmányi Rendszer irányítója 

az intézményben)
Kovács Zsolt – ügyvivő-szakértő, a TÁMOP 4.1.1. projekt szakmai vezetője

Külön szakmai egyeztetés a Széchenyi Egyetemre vonatkozóan a VIR bevezetésével kapcsolatos igényfelmé-
rést és helyzetértékelést végző cég munkatársával

A szakmai megbeszélésekkel egyidejűleg a Széchenyi István Egyetem alábbi dokumentu-
mainak áttekintésére került sor:

•  Intézményfejlesztési terv (a régebbi IFT és a jelenleg érvényes verzió – 2007)
•  SZE küldetésnyilatkozatának újrafogalmazása és a 2009–2013 közötti időszakra vonatkozó intézmé-

nyi stratégia meghatározása (2009)
•  Minőségirányítási kézikönyv (2008)
•  Minőségfejlesztési program (2008)
• Minőségfejlesztési program és stratégiai munkaterv a 2010–2013 közötti időszakra (2010)
•  A SZE önértékelése – 2002–2008 (2009)
•  Az ARIS nevű adatbázisban kidolgozott, átfogó intézményi folyamatmodell (on-line formában)
•  Különböző intézményi szabályzatok
•  Az oktatási tevékenységre vonatkozóan kidolgozott mérőszám- és mutatószámrendszer
•  VIR igényfelmérés a Széchenyi Egyetemen (a SZE által megbízott tanácsadó cég által készített doku-

mentum – 2010)
•  VIR helyzetértékelés és műszaki melléklet a Széchenyi Egyetem részére (a SZE által megbízott tanács-

adó cég által készített dokumentum – 2010)


