
        

MISKOLCI EGYETEM   
ADATTÁRALAPÚ VEZET ŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Miskolc, 2013. 





 
 
 
 
 
 
 

1.1.31.1. sz. Egyetemi Szabályzat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MISKOLCI EGYETEM  
ADATTÁRALAPÚ VEZET ŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER 

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A M ISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK  
201/2013. SZ. HATÁROZATA . 

 
Készült 8 példányban 

   . sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiadásért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató 
Kiadja a Miskolci Egyetem 
ME Sokszorosító Üzeme  
Nyomdaszám: Re.2013-….. ME 
Miskolc-Egyetemváros, 2013. ………... 
A szabályzat gondozásáért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató 
 



MISKOLCI  EGYETEM  A Miskolci Egyetem Adattár Alapú Vezetői 
Információs Rendszer Üzemeltetési Szabályzata 

 

 
Változat száma:     A2 

 

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2013.06.27. 

 
Tartalomjegyzék 

 
 

Fejezet-
szám 

F e j e z e t c í m Old. 

szám 

Vált. 

szám 

Bevezetés 

dátuma 

I. 

II. 

 

 

 

 

 

 

III. 

 

 

IV. 

 

 

 

 

V. 

VI. 

VII. 

 

A szabályzat célja 

Az AVIR üzemeltetése 

Az AVIR üzemeltetésének szervezeti háttere és feladatai 

Az AVIR Kompetencia Központ feladatai 

Az AVIR Kompetencia Központ felügyelete és tagjai 

Az AVIR Kompetencia Központ működése 

Az AVIR szervezet tagjai 

Az AVIR üzemelésének folyamata 

Az AVIR-ban kezelt adatok köre 

Az Adattárház felépítése 

Az adattárházban tárolt adatkörök és felelősei 

Jogosultságok 

Felhasználói jogosultságok 

Riportkészítési jogosultságok 

Jogosultság szerzése 

Jogosultság megszűnése 

Az üzemeltetés során ellátott főbb tevékenységek 

Adat- és titokvédelem 

Záró rendelkezések 

1. számú melléklet: AVIR Fogalomtár 

2. számú melléklet: Felhasználói és riportkészítési 
jogosultságok az AVIR-ban 

 

 

 
 

1 

1 

1 

3 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

12 

13 

14 

18 

  

 
 
 



MISKOLCI  EGYETEM  A Miskolci Egyetem Adattáralapú Vezetői 
Információs Rendszer Üzemeltetési Szabályzata 

Oldalszám: 1 

 
Változat száma:     A2 

 

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2013.06.27. 

 

PREAMBULUM 

 

A Miskolci Egyetem működése jól szabályozott folyamatok mentén zajlik, és ezekhez kapcsolódva 
vezetési feladatok sora jelentkezik, amelyek kezelésére intézményi adatbázisok épültek ki az elmúlt 
években. A TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0016 jelű pályázat keretében az Egyetemnek lehetősége nyílt 
Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer (továbbiakban: AVIR) bevezetésére, amely ezeket a 
rendszereket forrásrendszerként használva épül föl. Ezzel olyan rendszer jöhetett létre, amely a 
vezetők igényeiből és rendelkezésre álló forrásadatokból építkezve képes javítani az intézmény 
működését, hatékonyabbá és megalapozottabbá tenni annak döntési folyamatait, illetve mérhetővé 
teszi az egyes döntések következményeit és a stratégiai célok elérését. 

A Miskolci Egyetemen bevezetésre került Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer által tehát a 
vezetők pontos és megbízható képet kaphatnak a lényeges folyamatokról, trendekről, a 
problematikus területekről, átláthatóvá válhat a gazdálkodás, megmutatkozhatnak az esetleges 
pénzügyi-szervezési problémák.  

A pályázat megkívánta az AVIR Működési Szabályzat létrehozását, amely a bevezetés időszakára 
nyújtott iránymutatásokat. A rendszer biztonságos és hatékony működése érdekében szükség van 
egy Üzemeltetési Szabályzat megalkotására, amely a konkrét üzemeltetési feladatokat és 
felelősségeket részletesen leszabályozza. 

 
I. fejezet 

 
A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

1.§ 

 
(1) A szabályzatban használt és azzal összefüggő fogalmak értelmezése az 1. számú mellékletben 

található AVIR Fogalomtár alapján történik. 

 

2.§ 

 
(1) A szabályzat alapvetően az AVIR hatékony üzemeltetésének rendjét, szervezeti hátterét és a 

használatához kapcsolódó jogosultsági rendszert határozza meg. Feladata a döntéshozatali, 
monitoring folyamatokba beleilleszteni az AVIR biztosította lehetőségeket. 
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II. fejezet 
 

AZ  AVIR  ÜZEMELTETÉSE 
 

AZ AVIR  ÜZEMELTETÉSÉNEK SZERVEZETI HÁTTERE ÉS FELADATAI  

 

3.§ 

 

(1) Az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer felügyeletét a rektor látja el, a gazdasági 
főigazgató irányításával, az AVIR Kompetencia Központ szakmai támogatása alapján. 

(2)1 Az AVIR szakmai üzemeltetését a GMF állományában lévő controller(ek), technikai / 
informatikai üzemeltetését 1 fő AVIR referens végzi, a gazdasági főigazgató közvetlen 
irányításával, a rektor általános felügyeletével, az AVIR Kompetencia Központ szakmai 
instrukciói alapján. 

 

Az AVIR üzemeltetés szervezeti diagramja 

 

(3) Az AVIR üzemeltetési feladatai: 

− az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer működtetéséhez kapcsolódó feladatok 
folyamatos ellátása, a rendszer normál, rutinszerű működésének biztosítása; 

− az AVIR működésének szabályozása;  

− az AVIR szakmai tartalmának kialakítása, a szolgáltatandó adatkörök becsatornázása a 
rendszerbe; 

− az AVIR-ban szolgáltatandó adattartalomhoz kapcsolódó riportok kidolgozása és folyamatos 
tesztelése, karbantartása; 

                                                 
1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
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− az alrendszerek működésének figyelemmel kísérése, az adatbetöltések és adatszolgáltatások 
felügyelete; 

− az adatbetöltések részletes és pontos tartalmának és betöltési gyakoriságának a 
meghatározása; 

− a forrásrendszerek adatminőségének folyamatos ellenőrzése és visszacsatolása, azok 
adattartalmának korrekciója, javítása; 

− hírlevél készítése, a vezetők folyamatos tájékoztatása; 

− a Menedzsment Controlling rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó eredmények folyamatos 
becsatornázása az AVIR-ba, terv-tény elemzések kialakítása; 

− az AVIR-ben elérhető adatokhoz való hozzáférés szabályozása a jelen szabályzatban 
meghatározottak figyelembe vételével; 

− szakmai kapcsolattartás a központi AVIR-t üzemeltető szervezettel, az AVIR központi 
interfész előkészítése és folyamatos szolgáltatása; 

− a vezetői igényeknek megfelelően ad-hoc riportok készítése a rendszerben. 

 

AZ AVIR  KOMPETENCIA KÖZPONT FELADATAI  

 

4.§ 

 

(1)2 Az AVIR átfogó stratégiai szemléletű működése érdekében a felsővezetés képviseletét az 
AVIR Kompetencia Központ végzi. 

(2)3 Az AVIR Kompetencia Központ feladatai: 

− az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszerhez kapcsolódó stratégia felügyelete, a főbb 
stratégiai irányok kijelölése; 

− a rendszer továbbfejlesztési útjainak kijelölése; 

− az Intézmény Fejlesztési Tervben vállalt mutatók kialakítása, az intézményi célrendszer 
kidolgozása az AVIR-ban, valamint az intézményi stratégia teljesülésének figyelemmel 
kísérése; 

− Döntés új forrásrendszer adattartalmának AVIR-ba történő bevonásáról, illetve az AVIR 
által már korábban használt forrásrendszerből történő adatáttöltés megszüntetéséről. 

 

AZ AVIR  KOMPETENCIA KÖZPONT FELÜGYELETE ÉS TAGJAI  

 

5.§ 

 

(1) Az AVIR Kompetencia Központ működését a rektor felügyeli.  

                                                 
2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
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(2)4 A Központ elnöke a gazdasági főigazgató, tagjai a stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, a 
tanulmányi rektorhelyettes, a főtitkár  és az Informatikai Szolgáltató Központ igazgatója. A 
Központ titkára az AVIR szakmai üzemeltetését végző GMF controller(ek) és ülésein 
meghívottként jelen van az AVIR referens. 

(3) A Központ tagjait az általuk delegált személy jogosult helyettesíteni. 

 

AZ AVIR  KOMPETENCIA KÖZPONT MŰKÖDÉSE 

 

6.§ 

 

(1) A Központ vezetőjének szakértői irányítása alá tartozik az AVIR Adattárház, valamint a 
Menedzsment Controlling Rendszer (AVIR tervezési modul). 

(2) A Központ tagjainak tevékenységi körébe tartozik a hozzájuk tartozó alrendszer területén az 
adatbetöltések és adatszolgáltatások felügyelete, az új intézményi igények menedzselése.  

(3)  Az AVIR Kompetencia Központ tagjait a gazdasági főigazgató hívja össze és az elvégzendő 
feladatainak megfelelően akkor ülésezik, amikor erre igény merül fel. 

 

AZ AVIR  SZERVEZET TAGJAI  

 

7.§ 

 

(1) Az AVIR szervezet tagjai a gazdálkodási egységek vezetői, vagy az általuk delegált 
képviselők, valamint az alrendszerek üzemeltetésért felelős személyek. 

(2) Az AVIR Kompetencia Központ működését a gazdálkodási egységek képviselőiből álló AVIR 
szervezet véleményező munkája támogatja, az AVIR szervezet tagjait a gazdálkodási egység 
vezetők delegálják. 

 

AZ AVIR  ÜZEMELÉSÉNEK FOLYAMATA  

 

8.§ 

 

(1) Az AVIR alapjául az IBM Cognos alkalmazása szolgál és a főbb folyamatok az alábbi ábra 
szerint határozhatók meg: 

                                                 
4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
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(2) Az Adattárba való adatátadás előre rögzített időpontokban, előre definiált interfész alapján, 
csv formátumban történik. 

(3) Az adatbetöltéseket követően az AVIR üzemeltető informatikus a Cognos BI Framework 
Manager segítségével szakmai iránymutatások alapján létrehozza az adatkockák dimenzionális 
felépítésének alapjául szolgáló csillagsémát, majd a Cognos BI Transformer alkalmazásával 
kialakítja az egyes témákra vonatkozó adatkockákat. 

(4) Az így létrejövő adatkockákból a GMF állományában lévő controller(ek) riportokat állítanak 
elő. Először az adattesztelés érdekében az Analysis Studio használatával nyers riportok 
készülnek. Megfelelőnek minősített adatok esetén professzionális jelentések készülhetnek a 
Report Studio segítségével, melynek használatához releváns informatikai háttérismeret 
szükséges. Nem megfelelő adatok esetén először az Adattárházhoz kell visszanyúlni és 
amennyiben az AVIR üzemeltető informatikus szerint az egyezik a feladással, akkor a 
forrásrendszerből érkező adattömeg módosítására van szükség. 

 ADATTÁRHÁZ 

 ALRENDSZEREK ADATAI 

Framework Manager 
(meta-adat modellezés) 

Transformer 
(OLAP kocka  

generálás) 

OLAP kockák  

Analysis Studio 
(ad-hoc 

lekérdezés, saját 
elemzések) 

Report Studio 
(standard, 

karbantartott 
riportok, listák) 

WEB portál 



MISKOLCI  EGYETEM  A Miskolci Egyetem Adattáralapú Vezetői 
Információs Rendszer Üzemeltetési Szabályzata 

Oldalszám: 6 

 
Változat száma:     A2 

 

Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan Nyomtatás dátuma: 2013.06.27. 

(5) Az adatfeladástól egészen a nyilvános riportok publikálásáig tehát egy többszöri 
visszacsatolásos folyamaton keresztül lehet eljutni, mely során a forrásrendszerek gazdái, az 
AVIR referens és a GMF állományában lévő controller(ek) állandó kapcsolatban állnak 
egymással. 

 
III. fejezet 

 
AZ AVIR-BAN KEZELT ADATOK KÖRE 

 

AZ ADATTÁRHÁZ FELÉPÍTÉSE  

 

9.§ 

 
(1) Az AVIR Adattárház felépítése a következőképp valósul meg: 

 

Controlling

Gazdálkodási       
rendszer

Neptun
tanulmányi 
rendszer

Költség-
gazdálkodás

Költségvetés 
tervezés

Terv-tény elemzések, kiértékelés

JELENTÉSEK, BESZÁMOLÓK

Szenátus, Gazdasági Tanács
Rektor, egyetemi felsővezetés

Kari vezetők
Tanszékvezetők

Funkcionális középvezetői szint

Egyéb külső  
adatforrások, 
lekérdezések

Egyéb belső 
kézi adatforrások, 

adattisztítás

Hallgatói adatok, 
oktatói adatok

képzési szerkezet Infrastruktúra

Pénzügyek,
gazdálkodás, 

oktatók, dolgozók 
(HR)

Vagyonnyilvántartási 
kataszter, ingatlan 

nyilvántartási 
rendszer

Diplomás 
pályakövető 

rendszer (DPR)

Hallgatói életpálya

Pl. pályázatok, 
K+F, egyéb

Adat-
szolgáltatás

Benchmark 
adatok

- Pénzügyi rendszer

- Bér- és munkaügyi
rendszer

Egyéb működő     
alrendszerek

- Pályázat nyilvántartás

- Gólya

- Szerződéstár

Kiegészítő információk

 
(2) A forrásrendszerekből való adatátadás a II. fejezet 8.§. alapján történik. 
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(3)5 A ME AVIR Adattárház egy központi interfészen keresztül csatlakozik az Educatio Nonprofit 
Kft. által felügyelt Központi Adattárházhoz, ahová adatokat szolgáltat, illetve ahonnan 
benchmark adatokat kap vissza a Központi Adattárház rendelkezésére állásától függően. 

 

AZ ADATTÁRHÁZBAN TÁROLT ADATKÖRÖK ÉS FELEL ŐSEI 

 

10.§ 

 
(1)6 Jelen szabályzatban nevesített adatkörökért felelős adatgazdák az alábbiak szerint adatjelentést 

teljesítenek az AVIR számára: 

 

Forrásrendszer Adatgazda 
Adatjelentésért 
felelős személy* 

Adatjelentés 
rendszeressége 

Gazdálkodási rendszer  

Bér- és Munkaügyi 
Osztály vezetője 

Gazdálkodási 
rendszert üzemeltető 

informatikus 
havonta 

Pénzügyi Osztály 
vezetője 

Számviteli Osztály 
vezetője 

Ingatlan-nyilvántartási 
rendszer Műszaki és 

Üzemeltetési 
Főosztály vezetője 

Ingatlannyilvántartó 
program üzemeltetője 

 negyedévente  
Szerződéstár 

Szerződéstár 
üzemeltetője 

Tanulmányi rendszer 
Tanulmányi 
rektorhelyettes 

NEPTUN csoport 
vezetője  NEPTUN: 

havonta 
Gólya: félévente Felsőoktatási Felvételi 

Rendszer (Gólya) 
Intézményi 

rendszergazda 

Diplomás Pályakövető 
Rendszer  

Minőségbiztosítási 
Bizottság Elnök 

Kijelölt DPR felelős  évente 

Pályázatnyilvántartási 
rendszer 

TTK igazgató 
Pályázat-

nyilvántartási 
rendszer üzemeltetője 

 negyedévente 

Együttműködési 
megállapodások tára 

Főtitkár 
Együttműködési 
megállapodások 

tárának üzemeltetője 
 évente 

Mobilitás Tudományszervezési 
és Nemzetközi Osztály 
vezetője 

Mobilitás / doktori 
iskolák adataival 

foglalkozó munkatárs 

Mobilitás: 
évente 

Doktori iskolák: 
félévente 

Doktori iskolák 

* Jelen szabályzat módosítását követő 30 napon belül a felelős személyek munkaköri 
leírásában rögzítésre kerül az AVIR-ba történő adatjelentés. 

(2)7 Az adatjelentés az adatgazdaként megjelölt vezetők felelőssége és az adatjelentésért felelős 
személyek kötelezettsége. 

                                                 
5 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
6 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
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(3)8 A havi / negyedéves / éves rendszerességű adatáttöltés minden hónap/negyedév/év lezárását 
követő hónap 20. napján történik az előző lezárt időszakra vonatkozóan. 

(4)9 

(5)10 Az intézményi adattár intézményen kívüli, külső forrásrendszerből, a központi adattárból is 
átvesz adatokat, valamint oda adatokat is szolgáltat a központi adattár rendelkezésére 
állásának függvényében. 

(6)11 Adathiba esetén a javítás az AVIR szakmai üzemeltetését végző GMF controller(ek) 
kezdeményezésére, elsősorban a forrásrendszerben történik. Amennyiben a forrásrendszerben 
nem javítható az adat, akkor az AVIR betöltő programjaiban kell a hibát korrigálni. 

(7)12 

 

IV. fejezet 
 

JOGOSULTSÁGOK 
 

FELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁGOK  

 

11.§ 

 
(1) Az AVIR felhasználói jogosultságait a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az AVIR teljeskörű felhasználóinak jogai: 

− minden, az AVIR portálon nyilvános riport lekérdezése 

− javaslatot tehetnek új adatkör becsatolására az AVIR-ban 

− javaslatot tehetnek új típusú nyilvános riportok készítésére 

 

(3) Az AVIR-t részlegesen felhasználók jogai: 

− minden, korlátozás alá nem eső riport lekérdezése 

− a korlátozás alá eső riportok egy megfelelő szintjének lekérdezésére 

− javaslatot tehetnek új adatkör becsatolására az AVIR-ba 

− javaslatot tehetnek új típusú nyilvános riportok készítésére. 

 

                                                                                                                                                                   
7 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
9 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától 
hatályosan. 
10 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
12 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától 
hatályosan. 
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RIPORTKÉSZÍTÉSI JOGOSULTSÁGOK  

 

12.§ 

 

(1)13 A megfelelő adatbiztonság biztosítása érdekében riport készítésére kizárólag az AVIR szakmai 
üzemeltetését végző GMF állományában lévő controller(ek) jogosultak.  

(2)14 

 

JOGOSULTSÁG SZERZÉSE 

 

13.§ 

 

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

(2) Új vezetői kinevezésről szóló ESZ döntést követően 3 munkanapon belül beállításra kerül a 
megfelelő jogosultság és arról a vezető tájékoztatást kap. 

(3) Vezető által kijelölt új felhasználói jogosultság beállítása a gazdasági főigazgató engedélyével 
történik. 

 

JOGOSULTSÁG MEGSZŰNÉSE 

 

14.§ 

 

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

(2) A Miskolci Egyetemmel megszűnő alkalmazás esetén az AVIR jogosultság egyidejűleg 
hatályát veszti. 

(3) Az AVIR-ból nyerhető információval való visszaélés a jogosultság megszüntetését vonja 
maga után. 

 

V. fejezet 
 

                                                 
13 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
14 Hatályon kívül helyezve a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától 
hatályosan. 
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AZ ÜZEMELTETÉS SORÁN ELLÁTOTT F ŐBB TEVÉKENYSÉGEK 

 

15.§ 

 

(1)15 Az AVIR üzemeltetésének főbb feladatai: 

− Az AVIR szakmai tartalmának meghatározása, a szolgáltatandó adatkörök kialakítása; 

− Az AVIR-ban szolgáltatandó adattartalom pontos meghatározása és folyamatos felügyelete; 

− Az alrendszerek működésének figyelemmel kísérése, az alrendszerek adattartalmáért felelős 
személyekkel való kapcsolattartás; 

− A Menedzsment Controlling Rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó eredmények 
becsatornázása az AVIR-ba, terv-tény elemzések kialakítása; 

− Az AVIR Kompetencia Központ által meghatározott riportok körének kialakítása, 
folyamatos karbantartása; 

− A vezetők által kért ad-hoc riportok elkészítése. 

 

(2)16 Az AVIR normál, rutinszerű működése során az alábbi tevékenységek merülnek fel: 

 

TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA 
TEVÉKENYSÉG 

FELELŐSE 
TEVÉKENYSÉG 

VÉGREHAJTÓJA 
Informatikai üzemeltetés és rendelkezésre állás 
Informatikai 
környezet 
biztosítása 

Az AVIR működéséhez 
szükséges szerverek 
üzemeltetése. 

 ISZK igazgató AVIR referens  

Adattárház 
üzemeltetés 

Rendszeres adatfeldolgozások 
felügyelete, problémák kezelése, 
adattár technikai 
elérhetőségének biztosítása. 

Gazdasági 
főigazgató 

ISZK igazgató 
AVIR referens  

Adattárház 
adminisztráció 

Nem automatikus adatbetöltések 
és feldolgozások, technikai 
metaadatok, jogosultságkezelés 
biztosítása. Adatminőségi 
kérdések és problémák kezelése. 

Gazdasági 
főigazgató 

AVIR referens  

Webes felhasználói 
felület üzemeltetése 

A Cognos portál tartalmának 
menedzselése, illetve a felület 
megjelenésének konfigurálása, 
programozása. 

Gazdasági 
főigazgató 

AVIR referens, GMF 
controller(ek)  

Adatbiztonság, 
adatmegőrzés 

Mentések készítése a szerverről 
és az adatbázisból. Súlyos hiba, 
katasztrófa esetén visszaállítás, 
illetve tartalék hardverre 
költöztetés. 

 ISZK igazgató AVIR referens  

                                                 
15 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 2011/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
16 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
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Szoftver követés Az adattárház szoftver licenc- és 
support díjainak finanszírozása. 

Főtitkár  Főtitkár 

Szakmai üzemeltetés és rendelkezésre állás 
Riportolás A rendszerben folyamatosan 

rendelkezésre álló riportok 
karbantartása, aktualizálása. Az 
érvényét vesztő riportok törlése. 

 Gazdasági 
főigazgató 

GMF állományában 
lévő controller(ek) 

Felhasználói 
szakmai támogatás 
nyújtása 

A riportokkal, illetve az 
adatokkal és fogalmakkal 
kapcsolatos kérdések 
megválaszolása. 

Gazdasági 
főigazgató 

GMF állományában 
lévő controller(ek) 

Stratégiai 
mutatószám-
rendszer kialakítása 
és karbantartása 

A mutatószámrendszer 
elemeinek meghatározása, 
kialakítása, felülvizsgálata és 
karbantartása az intézményi 
célok változásának 
függvényében. 

 Stratégiai és 
fejlesztési 

rektorhelyettes 

GMF állományában 
lévő controller(ek) 

 
 
(3)17 Az AVIR működése során az alábbi nem rutinszerű, ad-hoc jellegű tevékenységek merülnek 

fel: 

 

TEVÉKENYSÉG TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA 
TEVÉKENYSÉG 

FELELŐSE 
TEVÉKENYSÉG 

VÉGREHAJTÓJA 
Informatikai üzemeltetés és rendelkezésre állás 
Új adatkörök 
bevonása 

Az új adatkör interfész 
definíciójának megalkotása, az 
új forrásrendszer gazdájával 
való egyeztetés, 
kockagenerálás. 

AVIR 
Kompetencia 

Központ 
AVIR referens  

Szakmai üzemeltetés és rendelkezésre állás 
Új adatkörök 
bevonása 

Az új adatkörre vonatkozó 
interfész kialakításának 
szakmai felügyelete, a 
létrehozott kockából új 
riportok készítése. 

AVIR 
Kompetencia 

Központ 

GMF állományában 
lévő controller(ek) 

Új felhasználói 
igények kezelése 

A felhasználók ad-hoc 
riportigényeinek kielégítése: az 
igénynek megfelelő riport 
elkészítése. 

Gazdasági 
főigazgató 

GMF állományában 
lévő controller(ek), 

AVIR referens 

 
 

(4) Az AVIR portál felületén megjelenő hírek között az AVIR üzemeltetői folyamatos 
tájékoztatást adnak a rendszer állapotáról, valamint az átmenetileg fejlesztés alatt álló 
adatkörök és ehhez kapcsolódóan nem működő riportok köréről. 

                                                 
17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
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(5) Az AVIR Kompetencia Központ javaslata alapján a munkavállalók megfelelő tájékoztatásának 
érdekében bizonyos kiemelt tartalom megjelenítésre kerülhet az egyetemi honlapon is. 

 
 

VI. fejezet 
 

ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM 
 

16.§ 

 
(1) Az AVIR üzemeltetői, valamint felhasználói jogosultságok által megszerezhető információk 

kizárólag az Egyetem feladatainak ellátására használhatók.  

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

(3) Az AVIR-ban rögzített adatok külső személyek és szervek felé kizárólag jogszabályban foglalt 
kötelezettség teljesítése érdekében, vagy ezt meghaladóan az Egyetem rektorának engedélye 
alapján szolgáltathatók. Minden külső szervezet felé szolgáltatandó adatot először a GMF 
controller(ek) ellenőriznek. 

(4) A Miskolci Egyetem alkalmazottai és testületei felé az AVIR felhasználói prezentáció és 
információ megosztás céljából a korlátozás alatt álló témakörökből kizárólag a saját 
gazdálkodási/szervezeti egységük adatait mutathatják be, használhatják fel.  

(5) A véleményezésre megküldött anyagok a véleményezésre jogosultak részére, a 
véleményezéshez szükséges és az AVIR-ban szereplő adatok biztonságos felhasználásának 
megőrzése mellett továbbíthatók.  

(6)18 Az AVIR-ban alapvetően aggregált adatok állnak rendelkezésre, kivételt képez a humán 
bérkocka, melyben egyéni adatok szerepelnek és kizárólag a gazdálkodási egység vezető és a 
teljeskörű jogosultsággal rendelkezők jogosultak azokat megtekinteni.  

(7) A szabályzatot sértő üzemeltető és felhasználó személy fegyelmi vétséget követ el. 

 

                                                 
18 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 201/2013. sz. határozatával, 2013. június 1. napjától hatályos szöveg. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET : AVIR  FOGALOMTÁR  

 
Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) 

A vezetéstámogató rendszerek egyik fajtája, mely a felső és középvezetés számára nyújt 
információt az intézmény múltbeli teljesítményéről, pillanatnyi állapotáról és jövőbeni 
céljairól. Legfőbb feladata a napi és a stratégiai döntéshozatal támogatása külső és belső 
információkkal egyaránt. 
 

Adattárház 
Témaorientált, integrált, az adatokat történetiségében tároló adatrendszer, amelynek fő célja 
az adatokból történő hatékony információkinyerés biztosítása, elsősorban a döntéshozatali 
folyamatok támogatása érdekében. 
 

Adattisztítás 
A valóságtól eltérő, hibás adatok, zajok, valamint az inkonzisztens adatok kiszűrése és 
javítása a rendszerben. 
 

Adattranszformáció 
Az adatok átalakítása más formára hozza az adott adatsort egy művelet, függvény, vagyis 
valamely alkalmas transzformáció alkalmazásával. Az adatok aggregálása egy tipikus és 
gyakori transzformáció. 
 

Ad-hoc lekérdezés 
Olyan riportfajta, ahol a dimenziók és mérőszámok több variációja is lekérdezhető egy 
jelentésen belül, a riport tartalmának összeállítása tehát bizonyos mértékig a felhasználóra 
van bízva. Adatforrása az OLAP-kocka, melynek adattartalma határozza meg az elemzési 
lehetőségek korlátját. 
 

Aggregált adat 
Valamely dimenzió mentén aggregációs művelet (SUM, MIN, MAX, AVG stb.) 
segítségével felösszegzett adat. 
 

Alapadat 
A forrásrendszerekből kinyert adathalmaz, mely csak a minimálisan szükséges 
módosításokon, transzformációkon esett át, ezért a riportokhoz vagy elemzésekhez előállított 
adattáblák alapjául szolgál. 
 

AVIR Kompetencia Központ 
Az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer fenntartása, működtetése, továbbfejlesztése 
érdekében felsőszintű koordinációs feladatok ellátására létrehozott testület, a rektor 
felügyeletével. Az AVIR Kompetencia Központ felelős a rendszer adattartalmának teljes 
szakmai felügyeletéért. A Központ vezetője a gazdasági főigazgató, tagjai a stratégiai és 
fejlesztési rektorhelyettes, a tanulmányi rektorhelyettes, a főtitkár (mint projektvezető) és a 
Számítóközpont igazgatója. A Központ ülésein meghívottként jelen van a projekt szakmai 
vezetői feladatait ellátó controller. 
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AVIR Portál 

A Vezetői Információs Rendszer grafikus felülete, amely az információk, kimutatások, 
elemzési eredmények stb. publikálásának virtuális színtere. A felhasználók számára 
internetes böngészőből elérhető alkalmazás. 
 

AVIR riport 
Az Adattáralapú Vezetői Információs Rendszer egy adott témakörének összetartozó 
információit összesítő kimutatás, amely a felhasználó számára egy helyre gyűjti a jelentés 
tartalmaként előzetesen definiált elemeket (táblázatok, grafikonok stb.). Fajtái: 

− tesztriport: az Adattárházba frissen bekerült adatok megfelelőségének vizsgálatára 
elkészített riportok. 

− nyilvános riport: a felhasználói kör számára elérhető, az AVIR portálon publikált 
riport. 

− saját felhasználású riport: adott felhasználói kör által elkészíthető, saját célra 
szerkesztett riport, melynek előállításához releváns informatikai ismeretek 
szükségesek. 

 
AVIR Szervezet 

Az AVIR Kompetencia Központ működését a gazdálkodási egységek képviselőiből álló 
AVIR szervezet véleményező munkája támogatja, az AVIR szervezet tagjait a gazdálkodási 
egység vezetők delegálják. 
 

Átláthatóság (transzparencia) 
Az intézmények működésével, feladatainak ellátásával kapcsolatos elvárás: a nyitottság, a 
nyomon követhetőség, az ellenőrizhetőség követelménye. Alapfeltétele a szabályozott 
folyamatokra épülő feladat végrehajtás, dokumentáltság és az adatok manipulációmentes 
kezelése. 
 

Biztonságos azonosítás 
Annak biztosítása, hogy hitelesen meg lehessen győződni valakinek vagy valaminek az 
identitásáról, pl. egy elektronikus tranzakció végrehajtásakor. 
 

Cognos 8 BI Analysis Studio 
A Cognos alap riportkészítő eszköze, mely leginkább adattesztelésre és adatok 
összehasonlítására alkalmas (formázási lehetőség nélkül). Szűrési, számítási és rendezési 
funkciókat tartalmaz. 
 

Cognos 8 BI Framework Manager 
A Cognos modellépítő eszköze, mely a Transformerben létrehozott adatkockák 
dimenzionális felépítésének alapjául szolgál. 
 

Cognos 8 BI Report Studio 
A Cognos professzionális riportkészítő eszköze, melyben ütemezett jelentések és 
eredménymutatók készülhetnek általában szélesebb közönség számára. 
 

Cognos 8 BI Transformer 
A Cognos kockaépítő eszköze, amely a Framework Managerben kialakított csillagsémák 
alapján létrehozza az egyes témákhoz kapcsolódó adatkockákat. 
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Dimenzió 

Egy adott ismérv értékeinek összessége, melynek mentén a mérőszámok értékei 
értelmezhetőek. Például dimenzió az idő, értékei az évek, mely évek mentén a hallgatói 
létszámok (mint mérőszám) értelmezhetőek. 
 

Eredménymutató 
Az a mutató, amely egyértelműen mutatja a kitűzött cél elérését. A mutató célértékének 
elérése egyben a cél elérését jelenti. 
 

Felhasználói adatkör 
A felhasználást tekintve logikai szempontból összetartozó adatállományok és más adattár 
elemek az adattárházon belül. 
 

Fix riport 
Olyan jelentés, melynek adattartalma előzetesen meghatározott, a dimenziók és mérőszámok 
köre nem vagy csak minimális mértékben módosítható benne a felhasználó által. 
 

Forrásrendszer 
Azon rendszerek, amelyek az operatív, üzletmenettel, intézményi tevékenységgel 
kapcsolatos vagy egyéb olyan feladatokat támogatnak, melyek az adattárház számára 
forrásadatokat generálnak. 
 

Intézményi adatkör 
Intézményen belül az egyes forrásrendszerekben tárolt, logikailag összetartozó adatok 
összessége.  

 
Jogosultságkezelés 

Annak meghatározása, hogy egy alkalmazásban, rendszerben ki mit tehet és/vagy láthat. 
 

Központi adattár (NEFMI) 
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és háttérintézményeinek információs igényeit kielégítő, 
országos adatgyűjtésen és központi nyilvántartásokon alapuló adattár. 
 

Metaadat 
Adat az adatról, vagyis az egyes adatbázisok leírása, az adatállományok tulajdonságain 
keresztül. Egy adattábla mezőjének a hossza, típusa, formátuma tipikus példa a 
metaadatokra. Felhasználói metaadat lehet egy leírás, mutató vagy fogalomdefiníció. 
 

Mutatószám 
A valóságot számszerűsített formában megragadni képes adat vagy adatintegráció, amely 
lehetővé teszi egy adott szituáció valamilyen aspektusú értékelését. 
 

OLAP (Online Analytical Processing) 
Online analitikus (elemző) feldolgozás. Olyan elemzésre, lekérdezésre optimalizált 
adattárolási módszer, amely az összes összevonható dimenzió mentén minden lehetséges 
kombinációban és szinten előre felösszegzi a mérőszámokat, így csökkentve a lekérdezés 
időigényét, illetve a több dimenzió mentén történő, hatékony elemzést. 
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Proaktív controlling 

Olyan eszköz- és tevékenységrendszer, amely azt célozza, hogy a controlling részleg ne csak 
a hagyományos terv-tény alapú elemzéseken nyugvó utólagos ellenőrzést gyakorolja, hanem 
kezdeményező szerepet töltsön be egy intézmény üzleti célkitűzéseinek meghatározásakor 
is. 

 
Riport 

A felhasználók felé az információk megjelenítése riportokon keresztül történik. Megjelenési 
formája lehet: lista, ahol tételesen felsorolásra kerülnek az egyes megjelenítendő elemek, 
lehet táblázat, ahol az adatoknak valamiféle statisztikai összesítése kerül megjelenítésre, 
illetve különböző grafikonok. 
 

Rutin felhasználók 
A végrehajtással foglalkozó felhasználók. 
 

Stratégiai controlling 
Olyan eszköz- és tevékenységrendszer, amely a vállalkozás vezetését támogatja a hosszú 
távú célorientált működésben és a környezethez való alkalmazkodásban. Feladatai a 
stratégiai tervek lebontása operatív feladattá és számszaki tervvé, a stratégiai feladatok és 
projektek mérföldköveinek mérése, ellenőrzése. 
 

Stratégiai mutatószámrendszer 
A szervezet stratégiai céljainak összehangolt, több dimenziót, nézőpontot is mérő 
mutatószámainak összessége, összefüggő rendszere. 
 

Teljesítménymutató 
A múltbeli cselekedetek hatékonyságát és-vagy eredményességét számszerűsítő mutató. 
 

Ténytábla 
A dimenzionális adatmodellnek azon táblái, amelyek a mérőszámokat tartalmazzák. Egy 
témakörben használt mérőszámok tipikusan egy ténytáblában kerülnek tárolásra. Bennük 
kerül továbbá rögzítésre, hogy mely dimenziók mentén értelmezhetőek a mérőszámok, azaz 
mely dimenziótáblák kapcsolhatóak hozzá. Egy OLAP-kocka általában egy ténytábla és a 
hozzákapcsolódó dimenziótáblák feldolgozásával áll elő. 
 

Tranzakció-feldolgozás 
Elemi (elsődleges) adatok bevitele, tárolása. 
 

Üzleti intelligencia 
Az üzletvitelre vonatkozó adatok, információk olyan szintű feldolgozása, amely az 
üzletvitelre vonatkozó érdemi döntést is indikálja (önreflexiós képesség). 
 

Validáció (adatfeldolgozás) 
Az a folyamat, amely lehetővé teszi, hogy megbízható, hiteles adatok kerüljenek betöltésre 
az adattárba. 
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Gazdálkodás - 
beszámoló

Gazdálkodás - 
tárgyi eszköz

Gazdálkodás - 
egyéb

Oktatás DPR Pályázatok K+F

Rektor teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Rektorhelyettesek teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Gazdasági főigazgató teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Főtitkár teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Humánpolitikai igazgató teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Dékánok teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
GMF osztályvezetők teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
BEO osztályvezető teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Rektori kontroller teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
GMF controllerek teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Számítóközpont igazgató teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
HÖK elnök teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
FDSZ elnök teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű

Gazdálkodási egység vezetők GE szintű GE szintű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Dékánhelyettesek GE szintű GE szintű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Intézetigazgató-helyettes GE szintű GE szintű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Hivatalvezetők GE szintű GE szintű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
Osztályvezetők GE szintű GE szintű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű
AVIR szervezeti tagok GE szintű GE szintű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű

Szervezeti egység vezetők SZE szintű SZE szintű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű teljeskörű

Korlátozás alá nem eső témakörök
Felhasználásra jogosultak

Korlátozás alá eső 
témakörök
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