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Az Edutus Főiskola Szenátusa az Adattár Alapú Vezetői Információs Rendszer (VIR) 
megfelelő működtetésére, a felsőszintű koordinációs feladatok ellátására létrehozta a VIR 
Kompetencia Központot.  

A Szenátus a Vezetői Információs Rendszer Kompetencia Központ Ügyrendjét az alábbiak 
szerint szabályozza. 

 

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

1.§ 

 

(1)  A Vezetői Információs Rendszer célja, hogy a rendelkezésre álló forrásadatokból építkezve 
képes legyen javítani az intézmény működését, hatékonyabbá és megalapozottabbá tenni 
annak döntési folyamatait, illetve mérhetővé tenni az egyes döntések következményeit és a 
stratégiai célok elérését egységes és integrált információbázis által. 
 

(2)  A szabályzat a Vezetői Információs Rendszer hatékony üzemeltetésének rendjét, szervezeti 
hátterét és a használatához kapcsolódó jogosultsági rendszert határozza meg. 
 

A VIR JELLEMZŐI 

2.§ 

 

(1)  A VIR architektúráját az alábbi ábra mutatja be. 

 
 

(2)  A VIR forrásrendszerei: Neptun, TopSoft, Unipoll, ezen felül kézi adatbetöltések. 



3 

 

 
(3)  Az intézményi stratégiai célok követésére a VIR alkalmas az intézmény működését jellemző 

mutatószámok megjelenítésére és – az arra jogosult vezetők számára – a megfelelően 
kialakított fix riportokon keresztül a mutatószámok elemzésére. 
 

(4)  A VIR egy kimeneti interfészen keresztül csatlakozik a központi AVIR rendszerhez, illetve a 
Felsőoktatási Információs Rendszerhez (FIR), amelyen keresztül lehetőség nyílik a kötelező 
adatszolgáltatás közvetlen lebonyolítására. 

 

A VIR FORRÁSADATAI ÉS ADATGAZDÁI 

3.§ 

 

(1)  Az alábbi forrásadatok rögzítéséért, nyilvántartásáért, illetve az adatok hitelességéért és 
teljességéért az ún. adatgazdák felelősek: 

adatkör 
forrás- 

rendszer 
adatgazda 

a frissítés 

módja 

a frissítés 

rendszeressége 

hallgatói, képzési adatok Neptun 
oktatási 

rektorhelyettes 
automatikus havonta 

pénzügyi, gazdálkodási adatok TopSoft gazdasági főigazgató automatikus havonta 

DPR, minőségbiztosítási adatok Unipoll DPR szakmai vezető automatikus félévente 

ingatlanok adatai Excel gazdasági főigazgató kézi évente 

HR adatok Excel főtitkár kézi havonta 

pályázatokra vonatkozó adatok Excel projektmenedzser kézi havonta 

informatikai infrastruktúra 
adatok 

Excel informatikai vezető kézi évente 

könyvtári állomány adatok Excel könyvtár vezető kézi évente 
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publikációs adatok Excel 
oktatási 

rektorhelyettes 
kézi félévente 

 

A VIR KOMPETENCIA KÖZPONT 

4.§ 

 

(1)  A VIR Kompetencia Központ a VIR fenntartását, működtetését és továbbfejlesztését ellátó 
testület. 
 

(2)  A VIR Kompetencia Központ közvetlen felügyeletét a stratégiai főigazgató látja el. 

 

A VIR KOMPETENCIA KÖZPONT TAGJAI 

5.§ 

 

(1)  A VIR közvetlen üzemeltetését három fő végzi: 
a) VIR Kompetencia Központ vezetője, 
b) VIR rendszergazda, informatikai üzemeltető (intézményi Számítástechnikai és - 

Oktatástechnikai Osztályvezető), 
c) VIR adminisztrátor és ad hoc riportok fejlesztésével esetenként megbízott adatbázis 

fejlesztő (intézményi Neptun rendszergazda). 
 

(2)  A VIR Kompetencia Központ működéséért a VKK vezetője felelős. 

 

A VIR KOMPETENCIA KÖZPONT FELADATAI 

6.§ 

 

(1)  A VIR rendszer működésének biztosítása. 

(2)  A helyi rendszerekből való adatkinyerési folyamatok megvalósítása, az alrendszerek 
működésének figyelemmel kísérése, az alrendszerek adattartalmáért felelősök 
beszámoltatása, a forrásrendszerekből származó adatkinyerések elindítása, a VIR betöltő 
eljárások elindítása, és a kézi adatfelviteli űrlapok feltöltése. 

(3)  A riportok folyamatos felügyelete, tesztelése és karbantartása, az adathelyesség ellenőrzése. 

(4)  A VIR Kompetencia Központ felelős a rendszer adattartalmának teljes szakmai felügyeletéért. 
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(5)  A rendszeres, az előírt határidőknek megfelelő adatszolgáltatás biztosítása. 

(6)  A VIR továbbfejlesztése, új riport, mutatószám, ad-hoc elemzés igény kezelése, meglévő 
riport, mutatószám, ad-hoc elemzés módosítása, riport, mutatószám, ad-hoc elemzés törlése a 
VIR portálról, új forrásrendszer bevonása a VIR-be, meglévő forrásrendszer interfész és ETL 
folyamatok módosítása, forrásrendszer kivonása VIR-ből, a VIR-rel kapcsolatos infrastruktúra 
és szoftvereszközök, illetve beszállítók menedzselése, 

(7)  Új felhasználó hozzáadása a VIR-hez, új jogosultság beállítása. 

(8)  A VIR-rel kapcsolatos belső tájékoztatás, oktatás, ügyfélszolgálat biztosítása a VIR 
felhasználói felé. 

(9)  Szakmai kapcsolattartás a központi AVIR-t üzemeltető szervezettel 

 

A VIR FELHASZNÁLÓI ÉS JOGOSULTSÁGAIK 

7.§ 

(1)  VIR Kompetencia Központ vezetője: a HR, gazdálkodási és pályázati adatoknál írási-olvasási 
korlátozott, a többi adatnál írási-olvasási teljes jogú hozzáférés. 

(2)  VIR Kompetencia Központ rendszergazda: a HR, gazdálkodási és pályázati adatoknál írási-
olvasási korlátozott, a többi adatnál írási-olvasási teljes jogú hozzáférés, jogosultság 
felhasználók hozzáadására. 

(3)  VIR kiemelt felhasználók: fenntartó vezetője, rektor, rektorhelyettesek, főtitkár, stratégiai 
főigazgató, gazdasági főigazgató. Jogosultságaik: teljes körű olvasási jog. 

(4)  VIR standard felhasználók: tanszékek, intézetek vezetői, az Oktatásszervezési Osztály 
vezetője, a könyvtár vezetője. Jogosultságaik: olvasási jog az elkészült fix riportokhoz az 
alábbi megkötésekkel:  

a) A gazdálkodási, HR adatoknál csak a saját szervezeti egységre van jogosultság. 

b) A többi adatkörnél korlátlan jogosultság. 

(5)  VIR korlátozott jogkörű felhasználók: kiemelt felhasználó által felhatalmazott, képzési adatokat 
kezelő munkatárs (nagyon indokolt esetben). Jogosultsága: olvasási jog a képzési adatokra 
vonatkozóan. 

 

JOGOSULTSÁG SZERZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

8.§ 

 
(1)  Jelen szabályzatban meghatározott felhasználói kör számára a jogosultság beállítása 

automatikusan történik. 
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(2)  Kiemelt felhasználó által felhatalmazott új, korlátozott jogkörű felhasználói jogosultság 
beállítása a stratégiai főigazgató engedélyével történik. 

 

(3)  Mivel adott jogosultsággal rendelkező felhasználó személyi változása esetén a jogosultság a 
helyébe lépő személyt illeti meg, a vezetői megbízásban történt változást követően a VIR 
jogosultságok visszavonásra kerülnek. Amennyiben a jogosultságát elvesztő személy továbbra 
is az AVIR felhasználók körébe tartozik, új munkakörének megfelelően új jogosultság 
beállítása válik szükségessé. 

 

(4)  Az Edutus Főiskolával megszűnő alkalmazás esetén a VIR jogosultság egyidejűleg hatályát 
veszti. 

 

ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM 

9.§ 

 
(1)  A VIR üzemeltetői, valamint felhasználói jogosultságok által megszerezhető információk 

kizárólag az Edutus Főiskola feladatainak ellátására használhatók. 
 

(2)  A VIR felhasználói különböző jogosultsági szinteken különböző adattartalom elérésére saját 
bejelentkezési jelszavukkal jogosultak, amely más személy számára nem adható át. 
 

(3)  A VIR-ben rögzített adatok külső személyek és szervek felé kizárólag jogszabályban foglalt 
kötelezettség teljesítése érdekében, vagy ezt meghaladóan a rektor engedélye alapján 
szolgáltathatók. 

 

(4)  A véleményezésre megküldött anyagok a véleményezésre jogosultak részére, a 
véleményezéshez szükséges és a VIR-ben szereplő adatok biztonságos felhasználásának 
megőrzése mellett továbbíthatók. 

 

(5)  A szabályzatot sértő üzemeltető és felhasználó személy fegyelmi vétséget követ el. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

10.§ 

(1) Jelen szabályzatot a Szenátus 2012. február 22-i ülése megtárgyalta. Az egységes szerkezetbe 
foglalt szabályzatot a 4/b/2012. (febr. 22.) számú határozatával elfogadta, mely 2012. február 
22-én lép hatályba. 
 
 
 
 

Tatabánya, 2012. február 22. 
 
 
 
Dr. Bartók István 
rektor 


