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A Semmelweis Egyetem 
S z e n á t u s á n a k 

108/2006. (XI. 30.) számú 
h a t á r o z a t a : 

 
A Semmelweis Egyetem Informatikai Stratégiája 

 
A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat 
9. § (12) bekezdés alapján a Semmelweis Egye-
tem Informatikai Stratégiáját az alábbiak szerint 
alkotta meg. 

 
 
 

1. Bevezetés 
 
Ez a dokumentum azt a célt szolgálja, hogy átfogóan - bár korántsem a teljességre törekedve - 
megfogalmazza azokat az elveket, igényeket, fejlesztési irányokat, információrendszereket, 
információtechnológiai eszközöket és megoldásokat, melyek jelentős szerepet játszhatnak az 
Egyetem stratégiai céljainak megvalósításában. Az Informatikai Stratégia éppen ezen okok 
miatt elsősorban az Egyetem felső vezetése számára készült, hiszen a tervezett információ-
rendszerek stratégiai tervezése, implementálása megköveteli a felső vezetés részvételét, 
együttműködését, folyamatos kontrollját és támogatását.   
 
Jelen anyag átfogja a stratégia kialakításának valamennyi fázisát a szakmai stratégiai cé-
lok megfogalmazásától az informatikai rendszerek üzemeltetéséig bezárólag. Érinti az infor-
matikai szakemberek számára lényeges, korszerű informatikai szolgáltatásokat, menedzsment 
eszközöket is, mert ezek specifikálása elengedhetetlen az ilyen méretű és bonyolultságú rend-
szerek hatékony és biztonságos működtetéséhez. A menedzsment eszközök – többeknek talán 
túl részletesnek tűnő - szerepeltetése mellett szól az is, hogy ezek az elmúlt években egyálta-
lán nem, vagy csak jelentéktelen mértékben kaptak szerepet az Egyetemen futó informatikai 
alkalmazások kifejlesztésénél és azok üzemeltetésénél, színvonaluk jelentősen elmarad annak 
elvárható szintjétől. Korszerű menedzsment eszközök hiányában a bevezetni kívánt korszerű 
rendszerek üzemeltetésében szolgáltatási hiányosságokkal, problémák esetén pedig komoly 
fennakadásokkal kell számolnunk.   
 
Ez a dokumentum céljaiban is eltér a korábbi egyetemi informatikai stratégiai elképzelések-
től. Ezekből az általánosan megfogalmazott igényekből, elvekből nem volt hiány, de sajnos 
egyik dokumentum sem tért ki arra, hogy a tervezett információrendszereket a szakmai stra-
tégiai elképzelésekből kell levezetni, valamint arra sem, hogy ezeket kik, miként és milyen el-
vek mentén fogják kidolgozni, létrehozni, majd üzemeltetni, továbbá, hogy működésüket ho-
gyan fogjuk összehangolni a különböző karok, intézmények, tanszékek és egyes dolgozók in-
formációs igényeivel. Jelen dokumentum hangsúlyozottan foglalkozik az „Elektronikus Egye-
tem” kihívásával és a megvalósítása érdekében teendő lépésekkel, illetve sokrétű, összetett 
feladatokkal és rávilágít arra is, hogy ezeket kizárólag a különböző szakterületek szoros, ösz-
szehangolt együttműködésével lehet megvalósítani.  
 
Ezt a dokumentumot korántsem tekintjük késznek, elsősorban és főként gondolatébresztő és 
vitaindító anyagnak szánjuk. Ha az Egyetem komolyan arra törekszik, hogy megvalósítsa 
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stratégiai elképzeléseit, akkor az informatikával kapcsolatos stratégiáját több szinten, külön-
böző fórumokon részletesen meg kell vitatni, szükség szerint ki kell egészíteni és módosítani 
annak érdekében, hogy ennek szellemében tudja kiszolgálni és biztosítani az Egyetem a leg-
különbözőbb szinteken jelentkező információs igényeit. A szaporodó kihívások ugyanis egyre 
nyilvánvalóbbá teszik azt, hogy a stratégiai elképzelések megvalósítása jól működő informa-
tika nélkül ma már egyáltalán nem is lehetséges. 
 
Tisztában kell lennünk ugyanakkor azzal is, hogy minden stratégia csak annyit ér, amennyit 
meg tudunk valósítani belőle. Ezért egy gyakorlatban is megvalósítható és meg is valósí-
tandó rendszer felvázolása volt a cél. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden felve-
tett kérdéssel azonnal foglalkoznunk kell és a felvázolt elképzelések mindegyikét feltétlenül 
és teljes körűen meg kell valósítanunk. Alapvetően az Egyetem felső vezetésének kell fontos-
sági sorrendet felállítani az egyes feladatok között, majd az adott területek fogadókészségétől, 
felkészültségétől és biztosítható erőforrásoktól függően ütemezni az egyes lépéseket. Ez a do-
kumentum segítséget nyújthat abban, hogy tisztán lássuk a megoldásra váró problémákat és 
azt is, hogy ezeket a kor színvonalának megfelelően miként lehet kezelni és menedzselni.  
 

2.   Kihívások/igények 
   

A felsőoktatásban, kutatásban, a gyógyító tevékenységben és általában a társadal-
mi/gazdasági viszonyokban világszerte igen jelentős változások történtek az utóbbi évek-
ben, melyek nem hagyták érintetlenül a felsőoktatási intézmények működésének feltételeit, 
képzési struktúráját és oktatási profilját sem. Ennek következményeként az Egyetem komoly 
kihívásokkal találja szembe magát. A szakmai követelményeken túl a piaci viszonyok is foko-
zott elvárásokat generálnak a menedzsment felé, hiszen az Egyetem eredményes és költségek 
szempontjából is hatékony működtetése az eddig, főként állami szintű menedzselés helyett 
egyre inkább a vezetés felelősségi körébe kerül. Fokozódó verseny folyik a hallgatókért és a 
pénzügyi forrásokért. A minőség fokozódó szerepe mellett egyre hatékonyabban kell gazdál-
kodni a különböző tárgyi és humán erőforrásokkal. Az oktatásban, kutatásban és betegellá-
tásban egyre meghatározóbb a nemzetközi együttműködés, melybe a gazdasági élet külön-
böző szereplői is bekapcsolódnak. 
 
A kihívások egy része az információ hatékony kezelésével függ össze, és szervesen kapcsoló-
dik az elektronikus és tudásalapú társadalom víziójához. A kapcsolódás több szálon törté-
nik. Egyfelől az információ az egyetemi infrastruktúra része, melynek hatékony menedzselé-
séhez korszerű info-kommunikációs technológiákra van szükség. Ezek meghatározó szerepet 
játszanak abban, hogy az Egyetem alkalmazkodni tudjon a gyors változásokhoz. A hordozha-
tó számítógépek, számítógépes hálózatok, Internet, multimédiás technológiák, különböző 
adatbázisok és tudástárak, továbbá szoftver technológiák nemcsak megkönnyítik az alkalmaz-
kodást a megváltozott körülményekhez, hanem új lehetőségeket is teremtenek az oktatás, ta-
nulás, kutatás és gyógyítás számára. Az Egyetemeknek ezen kívül döntő szerepe lehet a tu-
dásalapú társadalom megteremtésében. Ezért nagyon lényeges, hogy az ott születő új ada-
tokat, információkat és ismereteket explicit módon tároljuk és széles körben elérhetővé is  te-
gyük a tudományos és emberi közösségek számára. Ez a kihívás abban rejlik, hogy az Egye-
tem, mint Regionális Tudáscentrum a munkatársainak (oktatók, kutatók, gyógyítók) tudását 
és felhalmozott tapasztalatait mindazok számára közkinccsé és elérhetővé kell tennie, akiknek 
ezekre az ismeretekre és tapasztalatokra szükségük van. Ezeken túlmenően az Egyetem nem 
kerülheti el, hogy követendő szakmai irányvonalakat jelöljön ki, élenjáró mintákkal szolgál-
jon, és hatékony együttműködést alakítson ki szakmai társzervezetekkel.     
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Az elektronikus társadalom kihívásainak megfelelően másfelől biztosítanunk kell a kapcso-
lódást a központi és országos információrendszerekhez, illetve célszerű kicserélni, illetve 
hasznosítani más egyetemek tapasztalatait, melyeket az általuk alkalmazott informatikai rend-
szerekkel különböző területeken szereztek.  
 
Amikor az Egyetem jövőjéről gondolkodunk, nagyon fontos tehát, hogy pontosan számba ve-
gyük ezeket a kihívásokat és azt az Egyetem Informatikai Stratégiájában meg is fogalmazzuk,  
milyen szerepet szánunk a korszerű info-kommunikációs módszereknek és technológiák-
nak. Ebben részletekbe menően rögzítenünk kell az információk gyűjtésével, kezelésével fel-
dolgozásával és továbbításával kapcsolatos elképzeléseinket.  
 
Az információ hatékony felhasználása és az információtechnológia által kínált új lehetőségek 
hasznosítása leegyszerűsítheti az eljárásokat, hatással lehet a munkavégzési és vezetési gya-
korlatra, munkakörökre, beosztásokra, szervezetre, szakértelemre és létszámra egyaránt, vég-
ső fokon képes megváltoztatni a szervezet működését, és megnövelni a vezetés hatékonyságát. 
 
 
2.1. Oktatás/tanulás 
 
A felsőoktatásban tapasztalható változások egyik jellemzője, hogy nő a hallgatók létszáma, 
egyre heterogénebb igényű és felkészültségű hallgatók jelennek meg az egyetem falai között. 
Egyre több hallgató szeretne részt venni rugalmas képzési formákban, és sokan szeretnének 
részidős tanulmányokat folytatni. Előtérbe került a rezidens éveket magába foglaló szakkép-
zés, az orvos/gyógyszerész továbbképzés, Phd tanulmányok, továbbá egyre fokozottabban kell 
számolnunk az egész életen át tartó tanulás követelményével és igényével. 
   
Fontos változás az is, hogy az oktatással szemben egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulás fo-
lyamata, ami alapvetően más megközelítést igényel. Egyre kifejezettebb igény, hogy a hall-
gatók helytől, időtől függetlenül és képességüknek megfelelő ütemben férhessenek hozzá a 
tananyagokhoz. A bolognai folyamat és az European Credit Transfer System bevezetése 
szintén a rugalmas képzés irányába mutat.   
 
Mindezek a változások és igények fokozatosan átalakítják az oktatás, tanulás, számonkérés 
és oktatás-szervezés megszokott módszereit és technológiáját. Terjed az ún. „blokkrendsze-
rű oktatás” is, melynek keretében egy adott témát/problémát több szakterület szempontjából 
is megvilágítanak. A megszerzett ismeretek jobb rögzítését segíti az ún. „probléma alapú” 
oktatás, melynél az ismeretek bemutatását adott problémák megoldásához kapcsolják. A ha-
gyományos tankönyvek és jegyzetek mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző 
elektronikus tankönyvek, moduláris felépítésű jegyzetek, melyek többféle multimédiás anyagot 
is tartalmaznak, részeik könnyen cserélhetők és frissíthetők.  
 
Számottevő törekvéseket tapasztalhatunk egyénre szabott elektronikus jegyzetek készítésére 
is, melyek lehetővé tennék, hogy a hallgatók saját igényeiknek és preferenciáiknak megfelelő 
formában (pl. szöveges leírás, videofilm, felvett előadás, esettanulmányok stb.) kapják meg, 
és dolgozzák fel a tananyagot. Ez azt jelenti, hogy egy adott kurzus anyagának birtokában kü-
lönböző/alternatív jegyzetek is készülhetnek, melyek közül a hallgatók választhatják ki a szá-
mukra legmegfelelőbb változatot.  
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Mivel számos hallgató fizikailag (térben és néha időben is) “távol” van az oktatási intézmény-
től és az oktatótól, a tantermi előadások és gyakorlatok kiemelt szerepe mellett bizonyos terü-
leteken fokozatosan teret nyerhet a távoktatás is, melynek lényeges jellemzője, hogy az oktató 
távolból követi, támogatja és irányítja a tanulás folyamatát. Az oktató és hallgató közötti 
kommunikáció, különböző formákban és módokon (pl. elektronikus levél, dokumentumcse-
re, videokonferencia, interaktív televízió, stb.) valósulhat meg. A távoktatásban az oktatói 
szerep alapvetően átalakul, és ezzel összefüggésben a hagyományos oktatói feladatokat rész-
ben speciális tanulási csomagok, és tutorok / mentorok veszik át. 
      
A tananyag előállításának technológiája mellett lényegesen átalakulhat a tanulás folyamata 
is. A tanulást humán és/vagy elektronikus tutorok segíthetik. Az első esetben arra van szük-
ség, hogy az oktató on-line módon elérhető legyen. A terjedőben lévő elektronikus tutorok 
pedig olyan intelligens szoftver ágensek, melyek képesek megérteni a hallgatók problémáit, és 
segíteni is tudják őket abban, hogy a tananyagban tovább haladjanak.   
 
Az oktatási technológia változásával párhuzamosan új képzési formák is megjelenhetnek, 
melyek átalakíthatják az Egyetemek belső struktúráját is. A hagyományos oktatási formák 
mellett meghatározóbb szerepet kaphatnak az elektronikus tananyagok, valamint a számítógé-
pes számonkérés és vizsgázatás. Ebben az új, megváltozott oktatási/tanulási környezetben a 
tartalomszolgáltató műhely, a módszertani fejlesztést végző centrum és az oktatás szervezését 
végző központ szükségszerűen elkülönül majd egymástól.     
 
Bármilyen képzési formát is választ a felsőoktatási intézmény, a piacgazdaság kihívásai mi-
att szoros kapcsolatot kell fenntartania a képzési piac szereplőivel és a régió gazdasági szerep-
lőivel egyaránt. Szükség van továbbá olyan minőségbiztosítási rendszerre is, mely folyama-
tosan ellenőrzi és értékeli a képzési programokat, és gondoskodik arról, hogy azokat megújít-
sák, aktualizálják és továbbfejlesszék.  
 
Számottevő marketing munka szükséges a képzések piacosításához és a programok körének 
bővítéséhez egyaránt.   
 
 
2.2. Kutatás 
 
Az oktatás mellett a kutatás technológiáiban is jelentős változások történtek. Ez főként azzal 
függ össze, hogy alapvetően megváltozott az információgyűjtés és ismeretközlés technológiá-
ja. Ehhez társul az a tény is, hogy jelentős mértékben nőtt a különböző kutatási projektek 
komplexitása.    
 
A kutató munkájához elengedhetetlen, hogy könnyen hozzá tudjon férni nagy méretű bibli-
ográfiai és szakmai adatbázisokhoz.  A felsőoktatási intézmények könyvtárai korábban meg-
rendelték és tárolták a kinyomtatott folyóirat példányokat, az utóbbi években azonban egyre 
inkább csupán a könyvek és folyóiratok elektronikus változatához biztosítanak számítógépes 
hozzáférést. Egyre több tudományos folyóirat érhető el „digitális” változatban, és szaporod-
nak a különböző multimédiás/interaktív kiadványok is. A hagyományos könyvtár fokozatosan 
tartalomszolgáltató virtuális intézménnyé alakul át.   
 
A kutatók számára nagyon lényegesek a különböző kereső eszközök is, melyek segítségével 
megtalálhatják a szükséges adatot, vagy ismeretrészletet. Egyes intelligens kereső programok 
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már arra is képesek, hogy ne csak kulcsszavak, hanem tartalom szerint is keressenek, és csak 
azokat a részeket gyűjtsék ki, melyek valóban érdekesek a felhasználók számára.  
 
A bibliográfiai adatbázisok és információforrások mellett különösen lényegesek a különbö-
ző biológiai és orvosi adatbázisok. A genomika térhódításával egyre fontosabb, hogy a kuta-
tók párhuzamosan tudjanak keresni a különböző genomikai, proteomikai, biokémiai, élettani, 
klinikai és epidemiológiai adatbázisokban és korszerű „adatbányászati” eszközökkel össze-
függéseket is ki tudjanak nyerni a tárolt adatokból. A különböző kutatási projektekben gya-
korta hatékonyan alkalmazhatók a különböző modellező, és szimulációs programok, és a 
virtuális valóság eszközei (3D képfeldolgozás, objektumok manipulációja), melyek segítsé-
gével a számítógép képernyőjén tanulmányozhatjuk és elemezhetjük bonyolult rendszerek vi-
selkedését is. 
 
A nagyfokú specializáció miatt a legtöbb projektben komplex kutatói csoportok dolgoznak 
együtt. A hatékony együttműködés alapfeltétele, hogy a résztvevők kompetenciája kiegészítse 
egymást, ugyanakkor hatékonyan tudjanak kommunikálni egymással. Fontosak tehát azok a 
technológiák (pl. jó minőségű, valós idejű, interaktív videó és hangösszeköttetés), melyek le-
hetővé teszik, hogy a kutatók távolból bemutassák az elért eredményeket, megbeszéljék, meg-
vitassák a munkák aktuális állását és a felmerült problémákat. Egyes korszerű laboratóriu-
mokban arra is lehetőség van, hogy a kutatók távolból manipuláljanak bonyolult vizsgáló be-
rendezéseket és/vagy figyelemmel kísérjenek kísérleteket/vizsgálatokat (videokonferencia).   
  
Természetesen a kutatók közti kommunikáció önmagában nem elegendő. A projektek haté-
kony menedzselését különböző elektronikus work-flow menedzselő programok segíthetik, 
melyek segítségével figyelemmel kísérhetjük a projektek időbeli menetét, az elvégzendő fel-
adatokat, határidőket és a rendelkezésre álló erőforrások felhasználását.  
 
A kutatók számára rendkívül lényeges az eredményeik publikálása és azok mielőbbi gya-
korlati alkalmazása. Az Egyetem számára ezért kiemelten fontos, hogy megteremtse a kuta-
tási eredmények gyors közlésére szolgáló elektronikus fórumokat (különösen a gyorsan fejlő-
dő és időkritikus területeken), szakmai portálokat, melyek révén növelheti az együttműkö-
dést partner cégekkel és tőkevonzó képességét, ami nagymértékben attól is függ, hogy mi-
ként és milyen sebességgel és haszonnal lehet átültetni a kutatási eredményeket a gyakorlati 
alkalmazásokba.   
 
 
2.3. Gyógyítás 
 
A társadalmi-kulturális változásokkal párhuzamosan az egészségügyben is jelentős változá-
sok történtek az utóbbi években. Az Egyetemen folyó gyógyító tevékenység szempontjából 
különösen lényeges lehet, hogy egyre nagyobb teret nyer az új népegészségügyi szemlélet és 
megelőző szemléletű gyógyítás. A genomika eredményei nyomán kezd körvonalazódni a 
molekuláris medicina, melynél a különböző új diagnosztikus és terápiás eljárások a sejtek 
szintjén zajló folyamatokba engednek betekintést, illetve befolyásolják azok alakulását. Jelen-
tős változás az is, hogy a vélemény alapú orvoslást felváltja ma már szinte minden területen a 
bizonyítékalapú orvoslás, mely arra törekszik, hogy az orvosi döntéseket lehetőség szerint 
megfelelően dokumentált tényadatokkal, tudományos bizonyítékokkal támassza alá.  
 
Főként a megelőzés és krónikus gondozás szempontjából lényeges, hogy a lakosság körében 
nő annak felismerése, hogy önmagunk is sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért. Szintén az 



 9

igényeket érinti, hogy egyre növekszik az érdeklődés az alternatív (nem hagyományos) 
egészségügyi ellátási formák iránt, ami fokozott versenyhelyzetet is jelent az elterjedt nyuga-
ti medicina számára. 
 
Az orvostudomány fejlődésével és a lakossági igények változásaival párhuzamosan újabb 
ellátási formák jelennek meg. Terjednek a különböző telemedicinális szolgáltatások, és az 
egyre összetettebb ellátási formák (pl. managed care, irányított betegellátás, stb.), melyek 
több szakterület és intézmény együttműködését teszik szükségessé. 
Végül, de nem utolsósorban a betegellátással kapcsolatos korrekt gazdasági döntések megala-
pozása érdekében ki kell emelnünk a betegek ellátásával kapcsolatos költségek minél telje-
sebb körű elszámolásának, betegszámla előállításának egyre követelőbb igényét, illetve az 
ezzel kapcsolatos elszámolási és informatikai feltételek megteremtésének biztosítását.   
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3. A stratégiai céloktól az „Elektronikus Egyetem"-ig 
 
Az Egyetem fejlődési irányait célszerű, ha az Egyetem stratégiai célkitűzései szabják meg. 
Az utóbbiak részletes megfogalmazása meghatározó jelentőségű az Egyetem számára, mert ez 
tartalmazza az intézmény/szervezet törekvéseit, céljait és szükségleteit, továbbá a célok eléré-
sét biztosító erőforrásokat és az ennek érdekében vállalt kötelezettségeket. Stratégiai terve-
zésre azért van szükség, mert a megoldandó kérdések a szervezet egészét, vagy jelentős ré-
szét érintik, a döntések hatásai hosszabb időszakra vonatkoznak, és az elképzelések megvaló-
sítása esetenként jelentős erőforrásokat igényelhet. Mindezek együttesen komoly változáso-
kat generálhatnak az Egyetem működésében és szervezetében egyaránt. 
 
Az Egyetemnek nyilvánvalóan számos általános stratégiai célja van. Ezeken túlmenően ter-
mészetesen külön célkitűzéseket lehet megfogalmazni az oktatás, kutatás, gyógyítás és az 
akadémiai, valamint a gazdasági vezetés számára.  
 
 
3.1. Oktatás 
 
Az Egyetem nyilvánvaló célja, hogy megőrizze, sőt ha lehetséges, javítsa pozícióit a régió-
ban azáltal, hogy a képzés és kutatás minőségével idevonzza a jó képességű hallgatókat az 
országon belül, illetve a világ különböző országaiból. Ennek érdekében ideális feltételeket kell 
teremteni számukra a tanuláshoz és a szabad idejük eltöltéséhez is.  
 
Az Egyetem fő stratégiai céljai az oktatás területén az alábbiakban foglalhatók össze: 
 

• Magas szintű (világszínvonalú) képzés,    
• Elismert szaktudás és diploma, 
• Meghatározó szerep az oktatásban, szakképzésben és továbbképzésben az EU régió-

ban,  
• Élethosszig tartó tanulás megszervezése és támogatása, 
• Külföldi hallgatók számára is a képzési lehetőségek széles körű biztosítása, 
• A bolognai folyamat támasztotta kritériumok befogadása, a nemzetközileg elfogadott 

és értékelt orvosképzés sajátosságainak figyelembe vételével, és 
• Az egyetemhez tartozás és kötődés erősítése a végzés után is. 

 
Az oktatási stratégiának tartalmaznia kell továbbá, hogy  
 
 Kiket akarunk képezni (szakok/képzések száma és aránya, megcélzott piaci részesedés, 

hallgatócsere mértéke és jellege, stb.),   
 Miként akarunk oktatni (hogyan fejlesztjük tovább a különböző kurzusokat, milyen 

modulokból és miként építjük fel a tananyagokat, milyen arányban kívánjuk alkal-
mazni az alternatív ismeretközlési módszereket, stb.), 

 Hogyan akarjuk segíteni a tanulást (miként biztosítjuk, hogy a hallgatók helytől és 
időtől függetlenül hozzáférjenek a tananyaghoz, milyen szerepet szánunk a 
tutoroknak, stb.), 

 Miként képzeljük el a számonkérést (milyen visszacsatolást és ellenőrzést teszünk le-
hetővé, miként akarunk vizsgáztatni, stb.),  
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 Milyen szerepkörben akarunk részt venni a hazai és nemzetközi együttműködésben (jó 
példája ennek a Duna menti regionális együttműködés, mely a tananyagok fejlesztésé-
nél figyelembe veszi az egyes Egyetemek kompetencia-erősségeit).    

 
 
3.2. Kutatás 
 
A fizikai infrastruktúra mellett a vonzerő meghatározó eleme az egyetemi oktatói, kutatói 
potenciál és az oktatók/kutatók szakmai felkészültsége. Nem kérdéses, hogy számukra biz-
tosítani kell a magas, esetenként világszínvonalú kutatómunka feltételeit.  
 
Az Egyetemen folyó kutatás főbb stratégiai céljai az alábbiak:  
 

• Világszínvonalú kutatás néhány kiválasztott szakterületen,  
• Inter-, és multidiszciplináris kutatások arányának növelése,  
• Kiterjedt részvétel nemzetközi kutatóhálózatokban,  
• Meghatározó szerep jelentős hazai és nemzetközi kutatásfejlesztési projektekben,  
• Kapcsolatok kiépítése különböző piaci szereplőkkel az elméleti eredmények gyakorlati 

hasznosítása, és a kutatás finanszírozása érdekében (innováció, technológia transzfer), 
• Kutatás és a gyakorlat (megelőzés, gyógyítás, sport) szerves kapcsolatának megterem-

tése,  
• Működő tőke bevonása a kutatási munka finanszírozására, illetve a kutatási eredmé-

nyek a széleskörű gyakorlati alkalmazása érdekében. 
 
Ezekhez a fő stratégiai célokat természetesen tovább kell bontani, és specifikálni kell többek 
között:  
 

• A fő kutatás irányokat és preferált szakterületeket, valamint azok finanszírozását,   
• A fő kutatási típusokat (itt a konkrét témától függetlenül azt kell megfogalmazni, hogy 

elméleti, vagy ellenkezőleg, nagyon eszközigényes tevékenységről van-e szó),   
• Mely kutatási területeken akarunk létrehozni Kiválósági Központokat, 
• Miként képzeljük el a könyvtárak munkáját (gyűjtemény vs. elektronikus elérés bizto-

sítása), és 
• Hogyan kívánjuk biztosítani a kutatók folyamatos továbbképzését, és érdekeltségét a 

stratégiai célok eléréséhez.     
 
 
3.3. Gyógyítás, betegellátás 
 
Mivel az oktatáshoz és kutatáshoz egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a gyógyítás, az 
Egyetem stratégiai elképzeléseiben pontosan rögzíteni kell a gyógyító, betegellátó tevékeny-
ség fő céljait és azt is, hogy ezeket miként kívánjuk elérni.  
 
Az Egyetem stratégiai céljai a gyógyítás területén az alábbiak lehetnek: 
 

• Magas színvonalú ellátás biztosítása a betegek számára,  
• Betegforgalom növelése a preferált területeken, 
• Betegellátás minőségének és hatékonyságának javítása,   
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• Preferált szakterületek nagyobb piaci részarányának megszerzése (adott betegkör bő-
vítése, kiemelt szintű ellátás biztosítása),  

• Minőségbiztosítási eszközök alkalmazása,  
• Telemedicinális szolgáltatások bevezetése kiválasztott szakterületeken,  
• Kapcsolódás különböző ellátási formákhoz (pl. managed care), 
• Együttműködés hazai és külföldi kutató és gyógyító intézményekkel.  

 
A kitűzött stratégiai célokhoz kapcsolódóan azt is meg kell fogalmaznunk, hogy  
  

• Milyen kapcsolatot akarunk létrehozni az oktatással/kutatással (miként kapcsoljuk be 
a hallgatókat és kutatókat a gyógyító tevékenységbe),    

• Hogyan akarunk gyógyítani (miként akarjuk megtervezni az egyes klinikai folyamato-
kat, vizsgálatokat, hogyan szervezzük meg a páciens állapotától függően az orvosi csa-
patot, stb.), 

• Miként akarjuk felhasználni a genomika eredményeit a gyógyításban,  
• Milyen módon akarjuk elérni, hogy az orvosok és ápolók lehetőleg szakmai irányelvek 

szerint tevékenykedjenek, 
• Miként akarjuk elérni, hogy az orvosi döntések minél nagyobb arányban tudományos 

bizonyítékok alapján szülessenek,   
• Hogyan akarjuk biztosítani az optimális ellátásszervezést,  
• Miként fogjuk bevonni a betegeket a megelőzés-, és gyógyítás folyamatába,  
• Hogyan képzeljük el az orvosi tevékenység minősítését (outcome mérőszámok), 
• Miként alkalmazzuk a farmakoökonómia által kidolgozott elveket, törvényszerűsége-

ket,  
• Miként mérjük és emeljük a gyógyító munka eredményességét, hatékonyságát, és 

csökkentjük a költségeket.  
   
 
3.4. Menedzsment 
 
Az Egyetem alaptevékenységei természetesen nem működtethetők megfelelő egyetemi me-
nedzsment nélkül. Elsőrendű egyetemi cél, hogy a menedzserek munkáját korszerű irányítási 
módszereket alkalmazó informatikai rendszerekkel támogassuk. Az egyetemi stratégiában en-
nek érdekében tisztázni kell, hogyan, milyen szervezeti keretek között, milyen szakmai, gaz-
dálkodási, irányítási, ösztönzési módszerek és érdekeltségi viszonyok megteremtésével kép-
zeljük el az Egyetem menedzselését. A stratégia szerves részét képezik tehát azok az elképze-
lések, melyek rögzítik, hogy:   
 

• Milyen egyetemi struktúrát képzelünk el (hogyan épül fel és működik, stb.),  
• Miként akarjuk menedzselni az Egyetem működését (döntések, felelősségek és beszá-

molás, vezetői szerepek, stb.),  
• Miként kívánunk gazdálkodni az erőforrásokkal (eszköz, ingatlan, tanterem, drága 

műszerek, stb.),  
• Hogyan képzeljük el a pénzügyi menedzsmentet (költségvetés, ellenőrzés és elszámo-

lások, pályázatok nyilvántartása, elszámolása, stb.),  
• Miként akarjuk kezelni az Egyetem működése során keletkező adatokat (hallgatókkal, 

dolgozókkal, kutatókkal/oktatókkal és betegekkel kapcsolatos információ kezelésének 
elvei, stb.),   
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• Hogyan kívánjuk működtetni a belső és a külső kapcsolatokat (akkreditáció, informá-
ciószolgáltatók, oktatási hatóságok, egészségügyi hatóságok, OEP, üzleti szféra, in-
formációcsere külső intézményekkel, stb.),   

• Miként támogassuk az együttműködést és reklámozzuk az Egyetem tevékenységét 
(marketing).    

 
  
3.5. „Elektronikus Egyetem” 
 
A stratégiai célok megfogalmazásánál természetesen tekintettel kell lenni a jelenlegi adott-
ságokra, szakmai/technológiai lehetőségekre, az elképzelt szűkebb és tágabb környezetre, 
valamint a rendelkezésre álló erőforrásokra is. Korábbiakban már szó volt arról, hogy az 
erőforrások között egyre fontosabb, sőt kiemelt szerepet tölt be az információ: az oktatás, ta-
nulás, kutatás és gyógyítás korszerűsítésében egyaránt jelentős igény van a szükséges adatok, 
információk, ismeretek biztosítására és azok hatékony kezelésére.  
 
Ezeknek az igényeknek az Egyetem kizárólag akkor tud megfelelni, ha a születő és felhasz-
nált információ legnagyobb részét elektronikusan rögzítjük és tároljuk. Ez azonban önmagá-
ban korántsem elegendő, hanem gondoskodnunk kell arról is, hogy az adatok és ismeretek 
kellő időben eljussanak a címzettekhez, és a különböző felhasználók támogatást, segítséget 
kapjanak ahhoz is, hogy hatékonyan fel tudják használni a beszerzett adatokat és ismereteket. 
Mindezeket az igényeket az „Elektronikus Egyetem” (e-Egyetem) elégíti ki, mely hatéko-
nyabbá teszi az egyes szervezetek, intézmények és humán aktorok tevékenységét.   
 
Az e-Egyetem megtervezése korántsem egyszerű feladat, hiszen az Egyetemen rendkívül 
szerteágazó (végrehajtó, irányító és erőforrás-kezelő, stb.) tevékenység folyik. Miután min-
den szervezet egyre nagyobb mennyiségű információt gyűjt össze, tárol, hoz létre, kezel és ad 
tovább, következésképpen egyre jobban függ az információtól, és azoktól a rendszerektől, 
amelyek ezt szolgáltatják.  Ezek az információrendszerek alapulhatnak csupán emberi mun-
kavégzésen, hagyományos iratkezelési módszereken, illetőleg ezek kombinációján, de az 
utóbbi években egyre nagyobb és meghatározó jelentőségűek a különböző igényeket kielégítő 
számítógépes információrendszerek. Bármilyen módon történjen az információk menedzselé-
se, annak elvesztése, vagy az információszolgáltatásban bekövetkező zavarok komoly hatás-
sal lehetnek az Egyetem működőképességére és biztonságára.  
 
Az információk biztosítása emiatt igen körültekintő tervezést igényel. Az információ meg-
bízható, hatékony gyűjtéséhez, feldolgozásához, szétosztásához és felhasználásához egy egy-
séges és elfogadott Információs Stratégiára (IS) van szükség. Ez az alapfeltétele annak, 
hogy az Egyetem különböző info-kommunikációs csatornákon keresztül széles körű informá-
ciós szolgáltatásokat tudjon nyújtani a vezetőknek, munkatársainak, hallgatóinak és betegei-
nek egyaránt, természetesen az adatvédelmi szabályok és a személyiségi jogok legteljesebb 
betartásával.  
 
Az elektronikus társadalom, e-Kormányzat, e-Kórház, e-Health fogalmakhoz hasonlóan az 
”Elektronikus Egyetem” attól még nem lesz korszerűbb, ha az információk „elektronikus” 
formában állnak rendelkezésünkre és áramlanak a különböző szereplők között. Valójában 
sokkal többre van szükség:: az elektronikus egyetemnek a jelenleginél jóval gazdagabb tar-
talmú és/vagy könnyebben kezelhető információkat és szolgáltatásokat kell nyújtania a fel-
használók széles rétegének, melyeket azért használnak szívesen, mert megkönnyíti, és haté-
konyabbá teszi az egyetemi polgárok mindennapi tevékenységét. Az „Elektronikus Egyetem” 
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jelszó mögött tehát olyan tartalmi szolgáltatásokat képzelünk el (és ezt is kell majd megvaló-
sítanunk), amelyek az informatikusoknak rengeteg munkát jelentenek, miközben az egyetemi 
polgároknak remélhetőleg sok örömet okoznak majd.  
 

4. Információs Stratégia (IS) 
 
Az Információs Stratégia (IS) tartalmazza annak pontos és teljes körű leírását, hogy az 
Egyetem működése során milyen információk születnek, ezeket kik és miként gyűjtik, hogyan 
továbbítják és használják fel. Az információs stratégia biztosítja, hogy az Egyetem ki tudja 
használni az informatikában rejlő összes lehetőséget törekvéseinek és céljainak elérésében.  
 
Az Információs Stratégia (IS) összeállítása alapvetően nem informatikai feladat, hiszen az 
Egyetem stratégiai céljainak megfelelően itt kell meghatározni az elképzelt optimális műkö-
déshez szükséges információigényeket, illetve azt is, hogy az információ miként kapcsolódik a 
különböző szakmai folyamatokhoz. Az IS számba vesz valamennyi szöveges, számszerű, képi 
és hang információt függetlenül attól, hogy ezeket számítógépen, vagy más adathordozón tá-
roljuk. Átfogja az információ-felhasználás teljes körét: a hagyományos iratközpontú rendsze-
reket, nyilvántartásokat, és könyvtárakat ugyanúgy, mint az elektronikus információrendsze-
reket.  
 
Az info-kommunikációs technológiák rohamos fejlődése és elterjedése miatt nyilvánvaló, 
hogy az információ egyre növekvő hányada áll elő elektronikus (digitális) formában, melynek 
szétosztását, értékelését és feldolgozását elektronikus információrendszerek végzik. Kiemel-
ten fontos szabály azonban, hogy az IS készítésénél ne a jelenlegi technológiából, és ne csak 
a jelenlegi információigényekből induljunk ki. Az információs technológia eszköztára 
ugyanis rendkívül gyorsan változik, míg a jelenlegi információigények gyakran valamilyen 
szűk menedzsment szempontot (pl. folyamatosan változó jelentési kötelezettséget) tükröznek, 
így csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem terjednek ki a lényeges, jövőben szükséges és 
elvárt szakmai adatokra.  
 
Az IS megfogalmazásánál minden esetben az Egyetem elképzelt, jövőbeni, optimalizált 
működéséből kell kiindulnunk, és azt kell támogatnunk. Sok helyen és esetben követik el 
azt a komoly rendszerszervezési hibát, hogy a korábban, ad hoc jelleggel kialakult, korántsem 
racionalizált folyamatok támogatására készítenek számítógépes rendszereket, hiszen ezáltal - 
nem is jelentéktelen többletköltséggel - a jelenlegi állapotot konzerválják. Ne feledjük azt 
sem, hogy az informatika alkalmazása és az információ hatékony kezelése/hasznosítása 
igen jelentős változásokkal jár, megváltoztatja a munkaszokásokat, szerepeket, felelősségi 
köröket, a munkatársak hozzáállását is, és kétségtelenül kihat a szervezet egész működésé-
nek eredményességére is.  
 
Az IS-ből azonban még nem derül ki, hogy a szükséges információt milyen módszerekkel és 
technológiával kívánjuk menedzselni. Ezért az Egyetemnek még két további stratégiát is ki 
kell dolgoznia.  
 
Ezek közül az egyik az Információ Rendszer (IR) Stratégia, mely a tervezett információ-
rendszereket és ezek alapján az Egyetem egységes, integrált információrendszerét fogal-
mazza meg. Ezek az információs rendszerek fogják biztosítani a szükséges információk elekt-
ronikus menedzselését, és ezek fogják nyújtani a különböző info-kommunikációs szolgáltatá-
sokat a nagyszámú egyetemi szervezet, intézmény és munkatárs részére.  
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Ezek az információrendszerek valamilyen számítógépes platformon működtethetők és eseten-
ként speciális programokat is használnak. A másik kapcsolódó stratégia ezért az ún. Informá-
ció Technológiai (IT) Stratégia, mely a tervezett információrendszerek implementálásához 
és működtetéséhez szükséges technikai infrastruktúra (hardver és szoftver, operációs rend-
szer, hálózatok, stb.) leírását tartalmazza. Ugyanakkor gondosan kell ügyelnünk arra is, hogy 
az IT Stratégia ne legyen öncélú, emiatt ennek kidolgozását ne bízzuk kizárólag informatiku-
sokra. 
 
Az Egyetemen folyó informatikai fejlesztések nem képzelhetők el anélkül, hogy az Egyetem 
vezetése elfogadja a fentiekben felsorolt informatikai stratégiai elképzeléseket és támogassa 
azok megvalósítását. Ezen kívül szükség van azoknak a szakmai és irányítási koncepciók-
nak a megfogalmazására is, melyek megszabják az információrendszerek fejlesztését és azok 
üzemeltetését. Az informatika használata finanszírozható, szakmailag megvalósítható, irá-
nyítható és érthető kell, hogy legyen, és összhangban kell, hogy álljon az Egyetem egyéb 
stratégiáival (alaptevékenységek szakmai stratégiái, intézményfejlesztés). Kizárólag ez bizto-
síthatja az Egyetem valamennyi erőforrásának egységes tervezését.  
   
 
4.1. Milyen információkra van szükség? 
 
Az IS kidolgozása során elsőként meg kell határoznunk, hogy kiknek és milyen információra 
van szükségük. Az Egyetemen folyó rendkívül szerteágazó tevékenységek rendszerezése és 
azok információigényének meghatározása korántsem egyszerű feladat, melyet csak tovább 
bonyolít, hogy mindenkor a jövőben elképzelt és racionalizált folyamatok igényeiből kell 
kiindulnunk. Az ily módon újragondolt, racionalizált folyamatok BPR (Bussiness Process 
Reengineering) alapján kell modelleznünk, hogy az egyes szereplők milyen tevékenységeket, 
miként végeznek majd és ezek végrehajtásához, elszámolásához, irányításához milyen ismere-
tekre, adatokra és információkra lesz majd szükségük.  
 
Nem elég azonban csupán általánosságban átgondolnunk a folyamatokat, hanem hatékony 
formális módszereket is kell alkalmaznunk az információfolyamatok teljes körű, részletes és 
konzisztens felméréséhez. Ilyen eszköz például a „logikai funkciós” és „életciklus” módszer, 
melyek segítségével összegyűjthetjük és rendszerezhetjük az Egyetemen használt fontosabb 
„információs objektumokat” és a hozzájuk kapcsolódó adatokat. Az információs objektu-
mok közé sorolhatók például a hallgatók, kurzusok, tananyag modulok, kutatási projektek, 
tantermek, betegek, orvosok és az egyetemi gyógyszerellátás. Az ezeket leíró adatok köre 
igen változatos lehet (pl. születési év, oktatott tárgyak köre, tárgyalt témák listája, stb.).  
 
Rendkívül nagy jelentőségű és kiemelten fontos, hogy az igényeket minden célcsoport és 
szereplő szempontjából megvizsgáljuk és megfogalmazzuk. Az így konkretizált igények 
szereplőként és egyénenként is változnak, emiatt ízelítőként tekintsünk át néhány tipikusnak 
nevezhető célcsoportot.  
 
Valamennyi szereplő (oktatók, alkalmazottak, hallgatók) számára fontos lehet, hogy hozzáfér-
jen az Egyetem működésével kapcsolatos alapvető információkhoz. Valamennyi egyetemi 
polgár számára lényegesek például a következő információk:    
 

• Egyetemi szabályzatok és rendeletek,  
• Működési rend, 
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• Szervezeti információk, 
• Legfrissebb egyetemi hírek és események,  
• Pénzügyi, gazdasági események, 
• Ügyintézési tájékoztatás és az ügyintézés folyamata, 
• Igénybe vehető erőforrások és szolgáltatások. 

 
A fenti generikus igények mellett természetesen a különböző szereplők speciális adatokat és 
információs szolgáltatásokat igényelnek. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül számba 
veszünk néhányat ezek közül.  
    
A hallgatók (hallgató jelöltek) számára fontos információk: 
 

• Pályaválasztási információk, 
• Jelentkezési, felvételi információk, 
• Tanulmányi ügyek, eredmények, kreditek, és egyéb információk,   
• Ösztöndíjak, 
• Tanterv, tantárgyak és órarend, 
• Tananyagok  
• Karrier-információk,   
• Bekapcsolódási lehetőségek kutató programokba, 
• Könyvtári információk és szakmai adatbázisok, 
• Szállás, szabadidő programok szervezése, bonyolítása, 
• Ösztöndíjak, elhelyezkedési lehetőségek ismerete, 
• Segítség az ügyek intézésében. 

 
Az oktatók számára különösen fontosak az alábbi információk:  
  

• Oktatási anyagok, 
• Oktatói nyilvántartás,  
• Tanulmányi nyilvántartás (megszerzett tudás, képességek, készségek egyéni nyilván-

tartása),  
• Képzési programok, 
• Szakirodalmi adatbázisok, 
• Informatikai továbbképzési anyagok, 
• Államigazgatási adatok. 

 
A kutatók számára nagyon lényegesek:   
 

• Kutatással, fejlesztéssel kapcsolatos információk, 
• Adatcsere a kutatással, alapellátással foglalkozó orvos-szakmai valamint innovatív 

szervezetekkel, 
• Szakmai adatbázisok (bibliográfiai adatbázisok, genomikai, proteomikai, biokémiai, 

élettani, klinikai és epidemiológiai adatbázisok), 
• Egyetemi adattárházak, 
• Célirányos szelektív pályázati lehetőségek. 

 
Az orvosok és betegellátásban dolgozók fontosabb információ igényei: 

• Beteggel kapcsolatos adatok (anamnesztikus, diagnosztikus és terápiás adatok), 
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• Betegellátási tevékenységek elszámolásával, finanszírozásával kapcsolatos informáci-
ók, 

• Betegellátási folyamatok irányításához szükséges információk (tervezés, szakmai tel-
jesítmények, ellenőrzési, tervteljesítési és kontrolling információk), 

• Adatcsere az alapellátással, orvos-szakmai szervezetekkel, 
• Betegellátáshoz kapcsolódó aktuális orvosi és ápolói ismeretek, 
• Életpályával kapcsolatos információk (tanulmányi, továbbképzési, szakmai, tudomá-

nyos munkásság, betöltött tisztségek, publikációk, stb.).  
 
A vezetés munkájához elengedhetetlenek:  

• Tervezési adatok (szakmai tervek, erőforrások, stb.), 
• Teljesítés adatok, 
• Döntés előkészítési információk (szakmai, pénzügyi, gazdasági adatok)  
• Beavatkozási helyzetek jelzése,  
• Projekt menedzsment információk (a munkák időbeli menetét, az elvégzendő felada-

tokat, határidőket és a rendelkezésre álló erőforrásokat mutató adatok), 
• Minőségbiztosítási- és kontrolling információk, stb.  

 
 
4.2. Mit akarunk tenni az információkkal? 
 
Az információ önmagában korántsem elegendő. A különböző felhasználóknak fontos, hogy 
gyorsan megtalálják a szükséges adatokat és ismereteket, át tudják tekinteni az esetenként 
nagytömegű adatot, fel tudják használni a beszerzett információt, és esetenként segítséget 
kapjanak bonyolult feladatok megoldásához. Természetesen a különböző tevékenységet vég-
zők esetében eltérő igények jelentkeznek, de van számos olyan információ-manipulációs 
igény is, mely sokak számára hasonló módon jelentkezik. 
 
Ezek körébe tartozik például:    

• Információk lekérdezése (fontos, hogy ne csak kulcsszavak szerint, hanem tartalom 
szerint is tudjunk keresni, és hatékony módon tudjuk szűrni az esetenként áttekinthe-
tetlen információtömeget), 

• Adatok prezentációja és vizualizációja, 
• Adatok értékelése és értelmezése, 
• Összefoglaló jelentések készítése, 
• Kommunikáció (valós idejű, interaktív videó és hangösszeköttetés, videokonferencia), 
• Együttműködés, kollaboratív munka támogatása, 
• Érvelés, probléma megoldás és döntéshozatal (többszereplős is), 
• Tevékenységek ütemezése (pl. naptár, eseménykezelés), 
• Erőforrások kezelése, stb. 

 
Az Egyetem információs stratégiájának része az is, hogy külső személyeknek/intézményeknek 
(felvételizők, betegellátás iránt érdeklődők, kutatók, társegyetemek, innovációs szervezetek, 
felügyeleti szervek, minisztériumok, üzleti partnerek, stb.) milyen adatokat, tájékoztatást és 
információs szolgáltatást nyújt.  
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5. Információ Rendszer Stratégia (IRS) 
 

Ezidáig csupán azzal foglalkoztunk, hogy a különböző aktorok milyen információt és szolgál-
tatásokat igényelnek, de azzal nem, hogy ezeket milyen konkrét rendszerek és szervezetek 
fogják szolgáltatni. Az IRS stratégiában azt az integrált információrendszert körvonalazzuk, 
mely biztosítja a szükséges információkat és azok megbízható kezelését. Az információrend-
szerek olyan közép, illetve hosszú távú befektetések, melyek megfelelő tervezést igényelnek. 
A tervezett információrendszereknek nemcsak az Egyetem működéséhez szükséges infor-
mációt kell szolgáltatnia, hanem képesnek kell lenni arra is, hogy az egészségügyi/oktatási 
szakmai-politikai irányvonal módosulásaiból adódó változásokat is gyorsan és hatékonyan 
végre lehessen hajtani rajtuk.  
 
Az IRS elképzeléseket és azok megvalósulását legszemléletesebben úgy értékelhetjük ki, 
ha az új információrendszerekkel támasztott követelményeket az Egyetemen jelenleg mű-
ködő rendszerek szolgáltatásaival vetjük össze.   
 
 
5.1. Fontosabb információrendszerek 
 
Az Egyetemen több információrendszer működik, melyek még jelenleg is csak korlátozott 
mértékben kommunikálnak, illetve kapcsolódnak egymáshoz. Nyilvánvaló, hogy jelenleg az 
IKGR Integrált Klinikai és Gazdasági Rendszer kivételével még nem beszélhetünk egységes 
integrált egyetemi információrendszerről.   
 

5.1.1. Oktatás 
 
Az Egységes Tanulmányi Rendszer (EFTR – NEPTUN) - jelenleg az Egyetem legnagyobb, 
több mint 12.000 felhasználót kiszolgáló információrendszere - a hallgatók, oktatók, tanulmá-
nyi osztályok, Dékáni Hivatalok, tanszékek aktív közreműködésével 2003. szeptembere óta 
működik. Üzemeltetését az Informatikai Igazgatósághoz tartozó, informatikai, tanulmányi és 
gazdasági szakemberből álló „Neptun Csoport” látja el. A rendszerben a hallgatók önállóan 
intézhetik tanulmányi és pénzügyi ügyeiket, felvehetik a tantárgyakat, vizsgákra jelentkezhet-
nek és bonyolíthatják le pénzügyi tranzakcióikat. Az oktatók a vizsgák meghirdetésével és az 
érdemjegyek bevitelével is aktív szereplői a rendszernek. Az EFTR rendszer komoly mérték-
ben támogathatja a tanulmányi jellegű adatszolgáltatást, melynek azonban előfeltétele, hogy 
a rendszerbe valamennyi adat bekerüljön és biztosítsuk a bevitt adatok korrektségét és napra-
készségét. Ezen a területen jócskán vannak még megoldásra váró feladatok. A rendszer tá-
mogatja a kredit-alapú képzést és a tanulmányi/oktatásszervezési funkciói mellett gazdasági, 
pénzügyi és egyéb adatszolgáltatást is kínál.  A működtetését biztosító NEPTUN Csoport fel-
adata a működési feltételek biztosításán túl a működési rend kialakítása, a felhasználócsopor-
tok informálása, illetve a fontosabb események támogatása is.  
 
A Szakorvosképzési (rezidensképzési) Rendszer a rezidens képzés valamennyi adminisztra-
tív folyamatát támogatja (szakmánkénti minisztériumi képzési keretszámok, szakmánkénti 
curriculum nyilvántartás, rezidensek alapadatai, jelentkezések, felvételi adatok, akkreditálási 
folyamat, oktatási kapacitások, mentorok, tutorok, szakmai grémiumok, rezidens munkatervek, 
munkaterv teljesítések, teljesítési események követése, normatív támogatási keretek nyilván-
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tartása, elszámolása). A Szakorvosképzési (Rezidensképzés) Rendszer fejlesztője az Informa-
tikai Igazgatóság. Kidolgozása az ÁOK igényei szerint történt, a rendszer a 2005/2006. tanév-
től élesben üzemel. A szakorvosképzési rendszer on-line módon kapcsolódik a NEPTUN nyil-
vántartási rendszeréhez és annak adatbázisából az Egyetemről rezidensképzésre jelentkezett 
hallgatók személyi információit és szigorlati adatait képes átvenni, illetve a bevitt adatokat 
kontrollálni. Külön adatbevitelre így csak más Egyetemeken végzett hallgatók esetén van 
szükség. A rendszer kapcsolatot tart a MOK rendszerével: a szakvizsgát tett orvosok adatait 
automatikusan továbbítja a Magyar Orvosi Kamara (MOKREG) Működési Nyilvántartó 
Rendszerébe. Kapcsolódik továbbá az Egyetem Orvos-továbbképzési rendszeréhez is: a szak-
vizsgát tett orvosok adatait automatikusan eljuttatja az Egyetem Orvos-továbbképzési rend-
szerébe (ENFREG). A közeli jövőben meg kell teremteni a fogászati és szakgyógyszerész 
képzésben résztvevő rezidensek adatainak befogadását és kezelését is. 
 
A WINDOKI informatikai rendszer a Doktori Iskola 40 programjának keretében zajló PhD 
képzés tanulmányi folyamatainak támogatására készült.  

 
Az orvos továbbképzés információrendszereinek célja a kötelező, szinten tartó és akkreditált 
tanfolyamok nyilvántartása és a képzésekben résztvevők kreditpontjainak könyvelése. Az 
ÁOK és FOK a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által készített OFTEX (Orvosok Folyamatos 
Továbbképzései Elektronikus indeXe) rendszert használja a Semmelweis Egyetemhez re-
gisztrált orvosok továbbképzésének nyilvántartására.  
 
 

5.1.2. Kutatás-fejlesztés 
 
Az Egyetemen folyó kutatást és fejlesztést számos, több éve működő könyvtári információs 
szolgáltatás segíti. Ezek közül a legfontosabbak a különböző elektronikus folyóiratok, köny-
vek és orvos-szakmai adatbázisok, melyek felhasználása egyre nagyobb szerephez jut a ha-
gyományos papíralapú információforrásokhoz képest.  
 
A 2004. júliusában elindult Competence projekt keretében egy olyan nemzetközi, internet 
alapú platform létrehozásában vesz részt az Egyetemünk, amely lehetővé teszi, hogy a kutatá-
si témák, eredmények, valamint a kutatókról szóló információk a hazai és nemzetközi tudo-
mányos szervezetek, és a vállalati szféra képviselői számára is elérhetővé váljanak. Ezáltal az 
egyetemek és az ipar közötti kooperáció erősödik. A projekt részeként a Semmelweis Egye-
tem is bevezette a Karolinska Project Management Tool-t (KPM), mely egy olyan - kül-
földön már működő – kutatási információs bázis, amelynek segítségével a nemzetközi infor-
mációs platformhoz csatlakozhatunk. A projekt 2007. júniusában a platform megnyitásával 
zárul. 
 

5.1.3. Gyógyítás 
 
A bevezetés végső stádiumában járó MedSol rendszer és a kapcsolódó rendszerek szolgál-
ják ki a betegellátás adminisztrációs igényeit. A MedSol rendszer a fekvő és járóbeteg ellátó 
egységek, diagnosztikai egységek, gyógyszerforgalmi egységek forgalmi adatait, orvosi do-
kumentációit, a Meditcom, Glims és a korábbi SOTEKIR LABOR modulok a kémiai laborok, 
míg a MedBakter alrendszer a bakteriológiai laborok adatait kezeli. Az AGFA PACS rendsze-
re biztosítja a képalkotó egységekben keletkező információ tárolását és továbbítását.   
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A több évtizedes egyetemi adatvagyon egy része már átkerült a MedSol rendszerbe, ezzel 
párhuzamosan a korábbi módon és helyen is elérhető a klinikai felhasználók számára. Vala-
mennyi szervezeti egységben egy-két munkaállomáson továbbra is használni lehet a 
SOTEKIR rendszert, és hozzá lehet férni a helyi adatbázisokhoz.. 
 
Az orvosi rendszerek egymással és a gazdasági folyamatokat kezelő SAP rendszerrel is kom-
munikálnak, a klinikákat és intézeteket egységes rendszerben kezelik. A betegellátás és gaz-
daság közötti határterületek moduljai folyamatosan kerülnek kialakításra és üzembe helye-
zésre, amivel egyre bővül a betegellátó egységek rendelkezésére álló információk köre. 
 
A használt kódállományok követését, a jogszabályi és egyéb hatóságilag elrendelt strukturá-
lis változások átvezetését és a rendszer felhasználóinak támogatását az Egyetemmel szer-
ződéses kapcsolatban álló külső cég munkatársai és a feladatra szervezett egyetemi egység 
munkatársai együttesen végzik.  
 

5.1.4. Gazdasági rendszer  
 

Az Egyetemen az SAP ERP (gazdálkodási), és HR (humán erőforrás gazdálkodás) komplex, 
integrált gazdálkodási rendszere működik. Moduljai teljes körűen lefedik a gazdálkodás 
minden egyes területét, mind a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság, mind decentralizált szer-
vezeti egységeknél. Az érintett területek az alábbiak: 
 

• MM  :  logisztika, 
• FI  :  számvitel, pénzügy 
• SD  :  értékesítés számlázás 
• KVM  :  költségvetés menedzsment 
• CO  :  kontrolling 
• HR  :  munkaügy, bérgazdálkodás 
• AM  :  eszközgazdálkodás, leltározás 
• MMFOOD :  élelmezés 
 

Az SAP speciális interfészen keresztül kapcsolódik: 
 

• a MedSol orvosi rendszerhez, 
• a Neptun tanulmányi rendszerhez, 
• az energetikai rendszerhez, és a  
• GIRO kincstári utaló programhoz, 
 
illetve külső adatforrásból kerülnek betöltésre: 

 
• a távközlési számla adatok. 
 

A rendszer Oracle adatbázis-kezelő rendszer támogatásával IBM szervereken fut, üzemel-
tetését részben az ISH Kft, részben az egyetem saját informatikai munkatársaival látja el. 
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5.2. A jelenlegi helyzet 
 
A mai informatikai rendszerek technológiai szempontból vegyes képet mutatnak, melyben 
már megjelennek a korszerű, nagyteljesítményű szervereken futó központi alkalmazások, 
mint például az oktatási tevékenységet támogató EFTR NEPTUN tanulmányi, illetve az 
IKGR keretében bevezetett integrált klinikai és gazdasági rendszer (SAP, MEDSOL, illetve 
az ehhez integrált kapcsolódó ún. „satellit” rendszerek). Másfelől még több területen találha-
tunk eddig még informatikával nem, vagy csak részben támogatott területeket. Ezeken több-
ségükben helyi (LAN) hálózatokban működő, elosztott helyi alkalmazások működnek, me-
lyek különböző verziójú helyi Novell NetWare szervereken futnak.  
 
Az EFTR Neptun rendszer jelenlegi verziója nem támogatja az e-learning folyamatokat, a 
távoktatást, az elektronikus tananyagok elkészítését, a hallgatók mobil kommunikációját, az 
elektronikus számonkérést, és nem kínál a szélesebb körű oktatással kapcsolatos információs 
szolgáltatásokat sem. Hiányzik belőle többek között a doktori (PhD) képzés igényeinek meg-
felelő modul is.  
 
A Fogászati kar kivételével valamennyi klinikán bevezetett Medsol rendszer integrálja és 
kiszolgálja valamennyi kapcsolódó rendszer igényeit, így a kontrolling SAP rendszereket is. 
Egyes speciális területek kiszolgálásához (pl. elszámolási, kalkulációs, gazdálkodási és kap-
csolódó szakértői rendszerek, információcsere az alapellátással) azonban további fejlesztések-
re van szükség. 
 
Az SAP rendszerek bevezetésére 2006. január 01.-vel került sor. A rendelkezésre álló igen 
rövid idő alatt kellett a felhasználóknak a rendszert megismerni és a rendszert bevezető cég is 
éles üzemben végezte el a beállításokat. Ma már alapfunkcióiban rutinszerűen működik, 
azonban még legalább 1 év kell ahhoz, hogy a rendszer teljeskörű szolgáltatásokat nyújtson. 
 
A fenti rendszereket túlnyomórészt adminisztratív szemlélet jellemzi, így többnyire azokat 
az adatokat tárolják, melyeket jogszabályok írnak elő. A betegek, hallgatók, egyetemi dolgo-
zók számára nyújtott információs szolgáltatások alacsony színvonalúak. Ezek körét jelentősen 
bővíteni kellene. A tartalomszolgáltatást nyújtó (portál) oldalak jelentősége is elmarad a kívá-
natostól. Sajnálatos, hogy jelenleg még az informatikai rendszerekkel egyáltalán nem támo-
gatott funkciók és területek aránya is jelentős. 
 
Nem kellő figyelmet fordítunk a jelenleg rendelkezésre álló rendszereink adatbázisában 
fellelhető adatok folyamatos frissítésére, melyhez a megfelelő személyzet is hiányzik. Felső 
vezetői döntés és szervezés szükséges a felelősségi rendszer kialakításához, mely garantálhat-
ná a megfelelő időközönként végzett frissítések dokumentálását és ellenőrizhetőségét (pl. 
egyetemi honlapok).  
 
Az Egyetemen létező, elérhető adatbázisok, nyilvántartási rendszerek között sok esetben 
nincs meg a kellő összhang. Több olyan rendszer is található, melyek az elmúlt évtizedekben 
egy-egy speciális célra készültek, de nem kommunikálnak más rendszerekkel és lassan a to-
vábbfejlesztésük is megoldhatatlanná válik (pl: a Windoki rendszer a Doktori Iskolában). 
Ezeket a rendszereket fel kell mérni, és döntést kell hozni a kiváltásukról, vagy rögzített elvek 
szerinti új rendszer beszerzéséről, illetve fejlesztéséről. 
  
A rendszerek egységes elvek szerinti dokumentáltsága sem kielégítő, a rendszerekkel kap-
csolatos dokumentumok szerkezetileg és tartalmilag is jelentős mértékben különbözőek. 
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A rendszerek integrációja a fent említett okok miatt még mindig nem nevezhető magas szin-
tűnek, emiatt naprakész, pontos, összefüggő és célirányosan rendezett, konzisztens informáci-
ók hiányában az Egyetem irányításához nélkülözhetetlen Vezetői Információ Rendszer (VIR) 
sem láthatja el érdemben és a tőle megkívánt mértékben a feladatát.  
 
A jelenlegi helyzet kialakulása többféle okra vezethető vissza. Ezek közül talán a legfonto-
sabb, hogy az egyetemi stratégiai célok, elképzelések és az elvárt informatikai támogatási kö-
vetelmények megfelelő és folyamatosan működő szakmai fórumok hiányában eddig nem ke-
rültek megfogalmazásra. Sajnos hasonlóképpen nem kellően artikuláltak a felhasználói és 
szakmai területek igényei sem.  
 
 
5.3. A tervezett integrált információrendszer  
 
Az új információrendszer tervezésénél arra van szükség, hogy a stratégiai célokat lebontsuk 
szakmai területekre (intézetekre), specifikáljuk az elvárt műszaki feltételeket, meghatározzuk 
a szükséges finanszírozási igényeket, definiáljuk az információrendszerrel szemben támasztott 
igényeket, a szervezeti működést, felvázoljuk a tervezett folyamatot, kooperációt, irányítási 
politikát, marketing tevékenységet, és az optimális működést biztosító érdekeltségi rendszert. 
 
Az IR tervezésénél néhány általános irányelvet kell követnünk. Törekednünk kell arra, hogy 
a nyújtott szolgáltatások összhangban legyenek a megfogalmazott célokkal és elvárásokkal, 
továbbá az egyes alrendszerek kompatibilisek és összekapcsolhatók legyenek egymással. Fon-
tos az is, hogy a számtalan adatbázis egymás felé is átjárható legyen: pl. ha valaki az egyik 
tanszéken oktató és ebben a minőségében a rezidensképzésben is részt vesz, vagy valaki az 
egyik tanszéken oktató és egy szakmai bizottság elnöke, akkor ezek az információk koheren-
sek legyenek és innen is, onnan is lekérdezhetők legyenek. Nem lényegtelen szempont tehát, 
hogy a magas költséggel beszerzett vagy elkészített adatbázisok kompatibilisek legyenek 
egymással. Nagyon lényeges, hogy csak megbízható, releváns, konzisztens, hibátlan adatok 
kerüljenek be a rendszerekbe, minden adatot ott és akkor rögzítsünk, ahol, és amikor keletke-
zik, illetve minden adatot az kezeljen, aki az adat szakmai tartalmával tisztában van.  
 
Kiemelt adatvédelemre és üzembiztonságra kell törekedni, gondoskodni kell a folyamatos 
„veszélyelhárítás”-ról és a rendszerek egységes koncepció alapján történő fejlesztéséről. Fon-
tos, hogy pontosan meghatározzuk az egyes adatbázisok elvárt tartalmát és struktúráját, to-
vábbá figyelembe vegyük a hazai és nemzetközi (pl. European Committee for Standardisation) 
jogi szabályozást és informatikai szabványokat. Természetesen a hozzáférési jogosultságokat 
is pontosan specifikálni kell. Törekedni kell arra, hogy egymásra épülő és egymással össze-
függő adatkapcsolatokat biztosítsunk a különböző rendszerek között.  
 
Az információrendszereket alapvetően kétféle módon fejleszthetjük ki. Az első lehetőség 
szerint a rendszerek fejlesztését saját igények alapján végeztetjük el. Ennek a megoldásnak 
előnye, hogy a rendszer az igényeinkkel teljes összhangban kerülhet kifejlesztésre, azaz nem 
kell tartalmi kompromisszumokat kötnünk. Hátránya viszont a viszonylag magasabb bekerü-
lési költség, és a hosszabb kivitelezési idő. Ennek a megoldásnak előfeltétele, hogy a koncep-
ciónk alapján pontosan tudjuk specifikálni a fejlesztési igényeket.  
 
A másik lehetőség kész rendszerek vásárlása. Ez a megoldás általában akkor ajánlható, ha 
megelégszünk a fejlesztő cég által „általánosan megfogalmazott” igények alapján fejlesztett 
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rendszerrel. Előnyös viszont, hogy gyorsan és több felhasználónál változatlan formában, vagy 
néhány paraméter beállításával „testre szabható” rendszereket lehet készíteni. Ennek köszön-
hetően a kész rendszerek általában olcsóbban elérhetők, mint az egyedi igények alapján, saját 
célra kivitelezett speciális rendszerek. Nagyobb problémával akkor kell számolnunk - és eb-
ben az esetben a rendszer alkalmazását is fontolóra kell vennünk - ha a rendszer igényei miatt 
a tényleges folyamatok működését is a vásárolt rendszerhez kell igazítanunk.  
 
Az információrendszer stratégia (IRS) kidolgozásánál sem szabad szem elől téveszteni, hogy 
az informatikai rendszerek alkalmazása nem cél, hanem eszköz stratégiai céljaink megva-
lósításához. Az alábbiakban vázlatosan áttekintjük, hogy tartalmilag mit várunk el a tervezett 
információrendszerek egyes elemeitől. 
  

5.3.1. Egyetemi polgárok informatikai alapellátása 
 

• Kommunikáció (telefon, fax, e-mail, videó-konferencia), belső informatikai kapcsola-
tok (intranet, honlap, könyvtár, információs szolgáltatások, multimédiás információ-
csere, elektronikus belső levelezés, dokumentumkezelés - ügyirat továbbítás, iktatás),  

• Elektronikus multimédiás adatok (szöveg, kép, hang, egyéb digitalizált információk) 
forgalmazása, feldolgozása, tárolása, külső informatikai kapcsolatok; Internet, kor-
mányzati VPN, OEP, ESZCSM, egészségügyi intézmények, GIRO stb.),  

• Közcélú elektronikus nyilvántartások, adatbázisok (ügyrendek, szabályzatok, szerve-
zeti felépítés, ingatlankataszter - telepek, épületek, szobák-, címtár, elérhetőségi in-
formációk; email, posta, telefon, IP címek, elektronikus telefonkönyv), 

• Szakmai anyagok (oktatási célú anyagok, pályázati, kutatási, betegellátási, tanulmányi, 
műszaki, gazdasági információk), 

• Egyetemen használt szoftverek és általános célú programcsomagok rendszerezése és 
bemutatása, 

• Pályázatok írása és menedzselése korszerű projektmenedzselő eszközök alkalmazásá-
val, 

• Információs szolgáltatások (egyetemi, intézeti, szervezeti, szakmai, könyvtári, jogi, 
pályázati, kutatási, egyéb információk, egyetemi, szervezeti információkat hordozó 
honlapok),  

• Adminisztratív munka (irodai tevékenységek) támogatása (szövegszerkesztés, táblá-
zatkezelés, ügyiratkezelés - iktatás, levelezés -, ügyviteli alkalmazások, dokumentá-
ciókezelés - archívum, elektronikus mentés-, csoportmunka), 

• Elektronikus adatcsere információrendszerek között (külső partnerek, közbeszerzés, 
kutatási, pályázati, szakmai együttműködés, külső adatszolgáltatások, videokonferen-
ciák), 

• Elektronikus ügyintézés (elektronikus bizonylatok, Work-flow rendszerek, a rendsze-
rek többnyelvű működése, ügyintézők, jogosultságok, elektronikus aláírás, elektroni-
kus adatcsere (EDI) külső partnercégekkel (beszállítók, szolgáltatók, vevők), elektro-
nikus számlázás, elektronikus bizonylatok, bizonylati utak, tevékenységek, bizonylati 
rend, hiteles elektronikus archiválás), 

• Intelligens kereső szolgáltatások, 
• Generikus adat-vizualizációs és adatbányászati szoftverek, 
• Szimulációs és modellezési eszközök, 
• Virtuális valóság eszközei, 
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5.3.2. Oktatás informatikai rendszerei 
 
Az ebbe a körbe tartozó információrendszerek több részből állnak és változatos funkciókat 
látnak el.  A továbbiakban felsorolt egyes informatikai rendszerek jól kiegészíthetnék a jelen-
leg működő ETR rendszert:      

 
Az on-line tanulmányi információrendszer elemei:  
   

• Felvételi rendszer, 
• Hallgatói nyilvántartás (a jelenlegi ETR kiegészítéseként a szakorvosképzés, doktori 

(PhD) képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerei),  
• „Intelligens” diákigazolvány, 
• Hallgatói követési rendszer (aktív hallgatói jogviszonyban állók végzett/eltávozott 

hallgatók adatainak szükség szerinti visszakeresése), 
• Hallgatói statisztikai rendszer (létszám-kimutatások kívánt bontásokban), 
• Intézményi minisztériumi statisztikai adatszolgáltatás, 
• Egységes Tanulmányi Rendszer (tanulmányi eredmények nyilvántartása és feldolgozá-

sa a kreditrendszer követelményei alapján), 
• Oktatás-finanszírozási rendszerek (normatív finanszírozású oktatás, költségvetési for-

rások, hallgatói befizetések (díjak, térítések), hallgatói juttatások, költségtérítéses 
oktatás, bevételek felhasználása), 

• A szakorvosképzési tevékenységet támogató informatikai rendszer fejlesztése az ÁOK, 
FOK és GYTK karok igényei alapján, mely rendszer megfelelő szakmai egyeztetéssel 
és koordinációval bevezethető a Doktori Iskolában, illetve a szakképzési tevékenysé-
gek támogatására az EFK és TF karokon, sőt a továbbiakban a társegyetemeken is, így 
a szakorvosképzési rendszereinek integrálásával akár országos rendszer kialakítására 
is lehetőség nyílik, 

• Doktori Iskola informatikai rendszere (az OM több év óta ígéri a Neptun DI moduljá-
nak elkészítését, de ez a mai napig nem valósult meg), 

• Egyetemi orvos továbbképzési rendszer: ENFREG a folyamatos továbbképzés infor-
matikai rendszere. 

• a TF és EFK karok szakképzési tevékenységeinek támogatása, 
• Életpálya követés és a jelenlegi előírások szerint ötven éves egységes archív adattár 

kialakítása érdekében a tanulmányi eredmények átküldése és regisztrálása az ETR-ben 
(Web-es felületen on-line adatkapcsolat, többnyelvű működés biztosítható a gyakorlati 
képzőhelyekkel, rezidensekkel, tutorokkal, mentorokkal. A tanulmányi folyamatok át-
szervezése után elektronikus ügyintézés bevezetésére is sor kerülhet). 

 
Az oktatást támogató rendszerek elemei:  

• A tananyagok kezelése, 
• A tananyag „előállítása” (mindhárom képzési nyelven), 
• E-learning rendszer (tananyagfejlesztés, számonkérés támogatása, csoportmunka okta-

tókkal),  
• Kurzus anyagának tervezése (tananyag-fejlesztési eszköztár és technológia, authoring 

tools, moduláris jegyzetek készítése (többszerzős munka, részek folyamatos frissítése, 
képek, videó-bejátszások, prezentációk, animációk és modellek egy csomagban),  

• Elektronikus tananyag prezentációja (jegyzetgenerátorok, videokonferencia, egyénre 
szabott jegyzetek készítése, stb.),  

• Tanulás támogatása (elektronikus tutorok),   
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• A korábbi technológiák (analóg, videó, dia, film, poszter stb.) helyett a digitális adattá-
rolás és a multimédiás eszközök alkalmazásának teljes körűvé tétele, 

• Tankönyv- és jegyzet adatbázis létrehozása és karbantartása (lehetővé kell tenni a ki-
adványok korszerű technikával történő bemutatását, a tananyag kiválasztását, készlet-
nyilvántartást, beszerzést/megrendelést), 

• Virtuális laboratóriumok használata,  
• Hallgatók bekapcsolása virtuális szakmai közösségekbe,     
• Informatikai elérés, személyes munkaállomás biztosítása hallgatóknak,  
• Interaktív kapcsolatok (szemináriumok, konzultációk), 
• Távoktatás és távoktatási programok, 
• A tananyagot teljes terjedelemben átfogó „kérdéskatalógusok” összeállítása, 
• Az ismeretek elsajátításának ellenőrzése (automatikus vs. oktató-alapú ellenőrzési és 

vizsgáztatási technológiák), 
• Web-es tájékoztató információrendszer hallgatójelöltek részére, 
• Az oktatás hatékonyságának elemző értékelése. 

 
Az oktatásszervezési rendszerek elemei: 
 

• Oktatók elfoglaltságának koordinálása, 
• Egyes oktatók, egyes intézetek által adott időben nyújtott oktatói teljesítmények, óra-

számok listázása, 
• Karok közötti „át-oktatások” nyomon követése (ez a teljesítményarányos finanszíro-

zás szempontjából fontos. Természetesen az óraszámok önmagukban nem képezhetik 
a finanszírozás alapját, de megfelelő szorzókkal már alkalmasak lehetnek erre a fel-
adatra is),  

• Órarend szerkesztése, 
• Tantermek igénybevétele, 
• Vizsgajelentkezés/beosztási rendszer; módosítások lehetősége, 
• Tanulmányi folyamatok adminisztrációja, 
• Tanfolyamok szervezése, bonyolítása, 
• Minőségbiztosítási rendszer (folyamatosan ellenőrzi és értékeli a képzési programokat 

és gondoskodik arról, hogy azokat megújítsák, aktualizálják és továbbfejlesszék), 
• Marketing rendszer (a képzések piacosításához és a programok körének bővítéséhez), 
• Élethosszig tartó tanulás (a felsorolt rendszerek integrációjával valósítható meg a 

tanulmányi eredmények, szerzett kreditpontok archív adatainak biztosításával az aktu-
ális rendelkezések szerint minimálisan 50 évre visszamenőleg). 

• Bolognai folyamat és az EU elvárások feltételeinek biztosítása (ennek támogatása 
több, egymással összehangolt fejlesztési projekttel biztosítható és jelentős rendszerin-
tegrációs feladatokat igényel, melyek túlmutatnak a Campus keretein). 

 

5.3.3. Kutatás-fejlesztés informatikai rendszerei 
 
A kutatás/fejlesztés informatikai rendszerei különböző információs és információ-mened-
zselési szolgáltatással segítik az Egyetemen folyó kutatómunkát. 
  

• Elektronikus szakmai információszolgáltatás (nemzetközi adatbázisok, hazai fejleszté-
sű elektronikus szótárak, tudományos folyóiratok elektronikus változata, stb.)    

• Egyéni igények szerinti tartalomszolgáltatás és ismeret-hozzáférés, 
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• Csoportmunkát támogató rendszerek (kollaboratív- és távkutatás segítése), 
• Kommunikációs szolgáltatások, 
• Adatbányászat (mellyel összefüggéseket tárhatnak fel a tárolt adatok között), 
• Szimulátorok, virtuális valóság eszközei, 3D képfeldolgozás (ezekkel a számítógép 

képernyőjén tanulmányozhatjuk bonyolult rendszerek viselkedését),  
• Multi-, és interdiszciplináris kutatócsoportok munkájának segítése, 
• Kutatási folyamatok adminisztrációjának támogatása,  
• Pályázati munkát támogató informatikai alkalmazások (pályázatokra vonatkozó in-

formációk, pályázati lehetőségek összegyűjtése, belső közzététele, nyilvántartás a be-
nyújtott és elnyert pályázatokról, folyamatban lévő munkák helyzetének követése, pá-
lyázati projektek lezárása, pályázati aktivitás személyenkénti, tanszékenként, karon-
kénti mérése és összehasonlítása, stb.) 

• Kutatás-finanszírozási rendszerek, 
• Könyvtári információrendszerek, 
• Egyéb tudományos információrendszerek, 
• Virtuális laboratóriumok,   
• Szoftver archívum és directory (mi és hol található, mennyire releváns, stb.), 
• Oktatók képességeinek, felhalmozódó tudásának nyilvántartása,  
• Drága berendezések használatának optimalizálása, 
• Kutatói nyilvántartás, 
• Életpálya követés (tanulmányok, munkahelyek, tisztségek, szakmai munkásság, okta-

tási, kutatási tevékenységek, betöltött munkakörök, szakmai bizottságokban részvétel, 
tevékenységek, kutatás-fejlesztési munkák regisztrációja, tudományos munkásság, 
publikációk, társadalmi tisztségek nyilvántartása, stb.) 

• Kutatási projektek nyilvántartása, 
• Projektmenedzselést támogató rendszerek, 
• Kutatók tevékenységét támogató informatikai rendszerek (matematikai, statisztikai, 

szimulációs programcsomagok, szuperszámítógépek igénybe vétele, stb.), 
• Publikációk informatikai rendszere,  
• Intelligens tartalomfigyelés a használt szavak, kifejezések szemantikus elemzésével 

lekérdező rendszerek,  
• Adat-vizualizációs rendszerek,  
• Kutatási eredmények megjelenítése az egyetemi portálon (különösen a gyorsan fejlődő 

és időkritikus területeken). 
• Tudományos kutatási támogatások nyilvántartása 
. 

5.3.4.  Gyógyítás, betegellátás 
 
Az egészségügyi információrendszerek tervezésénél meghatározó szempont a magyar gazda-
sági és betegellátási gyakorlathoz való hatékony alkalmazkodás. Az egészségügyi informati-
kai rendszereknek meg kell könnyíteni a betegellátás adminisztrációját, lehetővé kell tenni a 
pontos adatszolgáltatást, illeszkedni kell a magyar egészségügy finanszírozási rendszerébe, és 
támogatnia kell a költség-hatékony ellátást. Természetesen figyelembe kell venni az Európai 
Szabványügyi Hivatalnak az egészségügyi rendszerek felépítéséről szóló ajánlását [HISA 
(Healthcare Information System Architecture)], valamint az egészségügyi adatok cseréjére 
[MMDI (Medical Multimedia Data Interchange) vonatkozó ajánlásait, továbbá az egészség-
ügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi XLVII. törvény vonatkozó rendel-
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kezéseit. Lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy az ellátási adatok rögzítésénél a hatályos 
egészségügyi kód-szótárakat alkalmazzunk. 
 
Ezen a területen az alábbi célkitűzéseket fogalmazhatjuk meg: 
 

• Az IBM szervereken, PROGRESS adatbázis kezelő rendszer alkalmazásával futó 
MedSol klinikai információrendszer funkcióinak bővítése különböző adat-, informá-
ció-, és tudásmenedzselő funkciókkal (adat-áruházak, adatbányászat, szakmai proto-
kollok, interfészek egyéb, pl. oktatási rendszerekhez, stb.) továbbá döntéstámogató (pl. 
diagnózis felállítása, terápia tervezése) és minőségellenőrzési szolgáltatásokkal, 

• Intézeti tudásmenedzselés támogatása (különböző klinikai esettárak létrehozása, mely 
implicit módon az adott intézetben felhalmozott tapasztalatot rögzíti és eset alapú kö-
vetkeztetésekben is használható)  

• Új ellátási formák (pl. távgyógyítási, táv-diagnosztikai szolgáltatások, stb.) tervezése, 
• Orvos-beteg kapcsolat javítása ágensek és mobil info-kommunikációs eszközök segít-

ségével, 
• Work-flow rendszerek tervezése különböző szervezeti egységekben, 
• Ellátási folyamatok számítógépes szimulációja és optimalizálása (műtőbeosztás opti-

malizálása, ambulanciák forgalmának előrejelzése és elemzése, stb.),  
• Egyetemi orvos-nyilvántartás, 
• Különböző járó-, és fekvőbeteg-ellátási modulok, 
• Diagnosztikus egységek moduljai (laboratórium, képalkotó diagnosztika, műszeres 

vizsgálatok, stb.),  
• OEP-finanszírozás (bevétel) belső elosztását és a klinikák közötti belső elszámolását 

kezelő modul, 
• Információszolgáltatás a lakosság számára internetes és telefonos ügyfélszolgálati csa-

tornákon, egészségügyi és szociális telefonos/internetes tanácsadó szolgálat, stb. 
• Elektronikus tartalomszolgáltatások szakmai célközönség számára,  
• Szakmai irányelvek, „legjobb gyakorlat” (best practices) elektronikus rendszerei,  
• Komplex klinikai információ rendszer (elektronikus betegkarton, az önellátási-, gon-

dozási napló, virtuális kórlap, stb.), 
• Ambuláns, fekvőbeteg ellátás és gondozói információrendszerek integrációja, 
• Kooperatív ellátás információrendszerei,  
• Bizonyítékokra alapozott ellátás (információgyűjtés, -feldolgozás, -megosztás és -

elemzés), 
• Orvosi döntéstámogató rendszerek, konzultációs, felügyelő és kritikai rendszerek,  
• Tudásalapú információrendszer a megelőzés, az egészségfejlesztés és a lakosság 

egészsége érdekében,  
• Tudásalapú intelligens partnerrendszerek (döntéstámogatás, konzultációs, kritikai és 

felügyelő programok),  
• Adatbázisok integrálása (genomika, proteomika, metabolomika, biokémia, élettan, 

klinikai, epidemiológiai adatbázisok),  
• Outcome adatbázisok, 
• Szakértői rendszerek, 
• Betegközpontú információrendszer, 
• Információs portálok a betegek számára. 
, 
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5.3.5. Gazdasági rendszerek 
 
Ebbe a csoportba tartozó információrendszerek a gazdálkodás minden területét lefedik. A 
gazdasági rendszerek alkalmazásának célja egyrészt hatékony gazdálkodás az egyetemi 
szintű erőforrásokkal az egyetemi összköltségek csökkentése érdekében, másrészt a szerve-
zetek által választható műszaki, gazdasági, információs szolgáltatások megteremtésével bizto-
sítani az önálló gazdálkodás feltételeit és támogatni a szakmai folyamatok tervezéséhez és 
megvalósításához szükséges költségtervezést és gazdálkodást.  Az egyetemi alaptevékenysé-
gek nem képzelhetők el rendkívül szerteágazó ún. „feltétel-biztosító” szolgáltatások nélkül. 
Ezen információrendszerek fejlesztési lépései: a műszaki, gazdasági, információs, informati-
kai szolgáltatások jellemzőinek specifikálása, erőforrásigények tervezése, igénybevételek re-
gisztrálása, költségek elszámolása, illetve vetítése. Az igények felméréséhez kapcsolódik a 
szolgáltatási volumen alapján kidolgozott versenyképes díjtételek kalkulációja és az igazsá-
gos költségtérítési rendszer kialakítása.  
 
A teljesség igénye nélkül ide sorolhatók:  
 

• Létesítménygazdálkodás,  
• Költségvetés tervezése, követése, keretek figyelése, 
• Költségek/kiadások teljes körű adatbázisa,  
• Anyag- és eszközállomány nyilvántartása; készletgazdálkodás, készletszint-figyelés,  
• Erőforrások nyilvántartása és menedzsmentje,  
• Műszaki, gazdasági szolgáltatások,  
• Szerződések nyilvántartása, 
• Partnerek (szállítók, vevők) nyilvántartása (tartozás állományok), 
• Bevételek teljes körű nyilvántartása forrásonként, 
• Humánerőforrás-gazdálkodás, 
• Illetmény-számfejtés, 
• Pénzügyi és gazdasági rendszerek;  
• Intézményi operatív nyilvántartások,  
• Gazdálkodási és számviteli rendszerek,  
• Gazdálkodást összegző értékelések (beszámolók), 
• Gazdasági kontrolling.  

 

5.3.6. A menedzsment informatikai rendszerei 
 
A menedzsment szolgáltatások zöme hasonló a generikus üzleti szolgáltatás menedzsment 
(BSM - Business Service Management) funkciókhoz.  Céljuk a központi költségek csökkenté-
se, az alapfolyamatok erőforrás szükségleteinek biztosítása, finanszírozása és felhasználás 
szerinti elszámolása, tevékenységek, folyamatok, szervezetek működési hatékonyságának és 
eredményességének mérése, és szakmai tervekre épülő gazdasági tervek készítése, valamint 
a teljesítésük követése. 
 
Az ebbe a körbe tartozó információrendszerek feladata a különböző szintű (egyetem, kar, 
szervezeti egység) vezetők munkájához, döntéseihez (VIR) és a végrehajtás ellenőrzéséhez 
(kontrolling) szükséges információk állandó elérésének biztosítása. A különböző területeken 
és szinteken tevékenykedő vezetők számára különböző jellegű információs szolgáltatásokat 
kell nyújtani. A lekérdezési/hozzáférési jogosultságokat differenciáltan kell meghatározni. A 
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rendszereknek támogatni kell a célirányos adatfeldolgozásokat (statisztikai kimutatások, 
elemző összeállítások), különös tekintettel a döntés-előkészítésre és a végrehajtás ellenőrzésé-
re.  
 
A vezetői információk szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy az Egyetemen létrejöjjenek a 
különböző adattárházak (data warehouse) és elérhetőek legyenek azok az adatbányászati 
(data-mining) technológiák, illetve az üzleti intelligencia különböző alkalmazásai, melyek 
segítségével összefüggéseket, automatizálási és döntés előkészítési információkat lehet ki-
nyerni a tárolt / felhalmozódott adatokból. 
 
Az alábbi felsorolásban a különböző vezetők számára lényeges információ fajták és szolgálta-
tások közül néhány szerepel:   
 

• Bevételek forrás szerint,  
• Kiadások,  
• Pénzforgalom, pénzügyi, információs erőforrások, 
• Keretgazdálkodás, keretfigyelés, 
• Készletgazdálkodás adatok, 
• Humán, munkaügyi-béradatok, 
• Kari bevételek forrás szerinti adatai, 
• Egységek gyógyító teljesítményei, 
• Egyetem pénzforgalmi helyzete, 
• Intézményi operatív nyilvántartások, gazdálkodás,  
• Monitoring rendszer,  
• Minőségirányítás (követelmény-specifikációk karbantartása, minőségbiztosítási audi-

tok),  
• Intézményi, intézeti adatbázisok,  
• Erőforrás allokáció, ütemezés (eszközök, ritka erőforrások kihasználása, stb.),  
• Hallgatói létszám és szociális adatok, 
• Hallgatói előmenetel és teljesítmények,  
• Kutatási témák, kutatási fejlesztési projektek nyilvántartása, követése,  
• Publikációs aktivitás nyilvántartása, tudomány-metria, 
• Adatbázis-technológiára épülő on-line elemző rendszerek (OLAP). 

 
 
5.4. Integrált információrendszer  
 
Az Egyetem stratégiai céljainak megvalósítását támogató egységes egyetemi integrált infor-
mációrendszer megvalósítása az informatikai fejlesztések egyik legfőbb célja. Az IR stra-
tégiában ezért kiemelt szerep jut a különböző információrendszerek integrációjának. A külön-
böző területek informatikai rendszereit eleve olyan előzetesen megfogalmazott igények alap-
ján kell megterveznünk, hogy azok előzetes elvárások szerint tudjanak együttműködni egy-
mással.  
 
Az elosztott struktúrájú, nyílt, informatikai rendszerek integrációja többféle módon valósul-
hat meg. A kapcsolódást megteremthetik a különböző rendszerek közti adatkapcsolatok, a 
közösen használt adatbázisok, adattárházak, melyeket a közös platformok, kommunikációs 
szabványok és az egységesített, szabályozott központi jogosultságkezelés támogatnak. Az 
utóbbihoz természetesen szervesen hozzákapcsolódik a munka-, és feladat- és hatáskörök 
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egyeztetése. Az integráció hatékony eszközei az ún. „együttműködési terek” és az integrált 
egyetemi portál is.  
 
A tetszőlegesen és célirányosan kialakítható felhasználócsoportok (oktatók-hallgatók, kuta-
tók, tanulócsoportok, évfolyamok, Egyetemi Tanács, Kari Tanácsok, bizottságok, gyakorlati 
helyek, betegek, kórházak, alapellátás, pályázatot készítők, stb.) közös tevékenységeinek tá-
mogatása virtuális együttműködési terekben valósulhat meg. Ezekben informálás, informá-
ciócsere, közös dokumentumkezelés, csoportmunka, együttműködési folyamatok, események, 
rendezvények szervezése, bonyolítása stb. történik, illetve történhet. 
 
Az integrált egyetemi portál az egyetemi polgároknak (hallgatók, oktatók, munkatársak, ve-
zetők) nyújtott informatikai szolgáltatásokat egységes keretbe foglalja. A különböző szolgál-
tatásokat a felhasználók a portálon keresztül vehetik igénybe. Az így kialakított elektronikus 
portál jellemzője az egységesített, szabályozott központi jogosultságkezelés (felhasználói cso-
portok, munkakörök, egyedi szerepek figyelembe vételével), az egyszeri jogosultság-
ellenőrzése belépéskor, alkalmazói rendszerek, szolgáltatások jogosultságok szerinti igénybe 
vétele, valamint belépés különböző virtuális együttműködési terekbe. Az egyes felhasználók 
egyéni arculatot alakíthatnak ki saját igényüknek és ízlésük szerint.  
 
A portált minden célcsoport, így a felhasználók érdeklődő külső személyek és az informatikai 
rendszereket működtető informatikusok egyaránt használják majd, igaz, alapvetően eltérő 
funkciókkal és tartalommal. Ennek az integrált elektronikus portálnak megvalósításával jelké-
pesen és a valóságban is minden egyetemi polgár számára kitárulhat az „Elektronikus 
Egyetem” virtuális kapuja.  
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6. Információ Technológiai Stratégia (ITS) 
 
Az Információ Technológia (IT) egyik fontos komponense az informatikai stratégia tervezé-
sének. Magába foglalja mindazokat a módszereket és technikákat, amelyek az információ au-
tomatikus eszközökkel történő kezelésében és visszakeresésében használatosak, beleértve a 
számítógépes, távközlési és irodai rendszereket is. Az Információ Technológia (IT) jelenleg is 
számtalan lehetőséget kínál, melyet jelenleg egyáltalán nem, vagy nem a jelentőségének meg-
felelően használunk ki. 
 
A stratégiai elképzelések felvázolása előtt röviden tekintsük át az Egyetem mai IT helyzetét. 
 
 
6.1. Jelenlegi IT helyzet 
 

6.1.1. Infrastruktúra 
 
Az Egyetem szervezeti egységei területileg szétszórtan, több, mint 50 telephelyen helyez-
kednek el. Az igen jelentős mértékű decentralizáció önmagában azt eredményezi, hogy – az 
egy campussal rendelkező intézményekhez képest - az informatikai alapműködés biztosításá-
hoz rendkívül bonyolult, inhomogén és komoly költségekkel kiépíthető és üzemeltethető te-
lekommunikációs infrastruktúra támogatására van szükség.  
 
Az informatikai és a távközlési rendszerek működését és a telephelyek közötti kapcsolatot az 
egyetemi optikai gerinchálózat, a mikrohullámú rendszerek és több mint 100 helyi (LAN) 
hálózat együttesen biztosítja. A helyi hálózati infrastruktúra 10/100 MBps sebességű 
alhálózati kapcsolatokból és az intézmények közötti nagysebességű Gbit-es üvegszálas kap-
csolatokból épül fel, hálózati vezérlőkkel (switchek, routerek) összekötve.  
 
Az elmúlt években Egyetemünk informatikai infrastruktúráját igen jelentős mértékben kor-
szerűsítettük. A központi optikai gerinchálózat rekonstrukciójának keretében a teljes 
optikai gerinchálózat cseréjére és az ELTE által évekig kölcsönadott csomóponti hálózatve-
zérlő eszközök kiváltására is sor került. Ezzel párhuzamosan az Informatikai Igazgatóság 
szakemberei vették át az egyetemi hálózat menedzselését. Ennek eredményeképpen nagyság-
renddel nagyobb (százszoros) sávszélességű, kontrolláltabb és lényegesen biztonságosabb 
adatkapcsolatot építettünk ki. Az 1 Gbit/sec sávszélességű Internet-kapcsolat üzembe állításá-
val a hajdani Internet-kapcsolat teljesítményét százszorosára növeltük. Ennek jótékony hatá-
sát ma már valamennyi egyetemi felhasználó érzi. 
 
Ezzel párhuzamosan számos egyéb jelentős fejlesztés is megvalósult. Ezek körébe tartozik 
az új (eddig nem létező) informatikai kapcsolatok kiépítése, illetve rekonstrukciója, egyetemi 
szintű szerverek cseréje, telephelyek közötti kapcsolatok, telephelyi informatikai gerincháló-
zatok fejlesztése, helyi (LAN) hálózatok rekonstrukciója, LAN szerverek cseréje, azok környe-
zeti feltételeinek javítása (szünetmentes tápegység, nagyobb sávszélességű kapcsolatok, SCSI 
winchesterek, stb.), NOVELL hálózati szoftverek újabb verzióinak telepítése, valamint nagy-
teljesítményű és menedzselhető hálózat-vezérlőeszközök üzembeállítása. 
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Az egyetemi szerverek is különböző teljesítményűek és típusúak (IBM, HP, IBM és NEC, 
MICROVAX 4000, ALPHA, SUN), melyeken többféle operációs rendszer (MS DOS, Win-
dows 98, XP, Unix, Linux, AIX), hálózatkezelő rendszer (NOVELL, Windows NT), illetve 
adatbázis kezelő rendszer (Oracle, PROGRESS, MS SQL, Dbase Clipper) működik. A nagy-
számú, közel 20 ezer egyetemi felhasználó különböző gyártmányú személyi számítógépet 
használ (Pentium I - V, illetve McIntosh kliens számítógépek).  
 
A munkaállomások hardver-, és operációs rendszerek szempontjából elég heterogének (el-
vétve még megtalálhatók a régebbi Intel 386, 486 processzoros gépek, DOS-os, Windows98-
as operációs rendszerrel, a korszerűbb munkaállomások Windows XP-vel, a Novell szerverek 
többségükben P4, P5 gépeken futnak).   
 
A teljes hálózaton – bár az IKGR projektben megfogalmazott elvek biztosítása érdekében már 
ez több helyen megvalósult – teljes egészében máig sem egységes a címtartomány, a cím-
képzés (DHCP), illetve rendszerenként a felhasználók nyilvántartása, ezeket az egyes inté-
zetek, szervezetek önállóan, egymástól függetlenül alakították ki.     
 
Nem, illetve csak korlátozottan használjuk ki az automatizálás (pl. automatikus azonosítás, 
automatikus-, üzenetek, beavatkozások, és intézkedések) lehetőségeit, az elektronikus belső 
kommunikációt, és jelentősnek nevezhető a lemaradásunk a mobil, és multimédiás kommuni-
káció, az IP telefon és a vezeték nélküli (wireless) adatátvitel terén is.  
 
Nem nevezhető kielégítőnek az IT biztonság jelenlegi szintje sem, annak ellenére, hogy ma 
már minden intézet és felhasználó számára elérhetők az egységes vírusvédelem eszközei, de 
ezzel a lehetőséggel nem minden kar és szervezeti egység élt még. 
 

6.1.2. Informatikai szolgáltatások 
 
Jellemző az informatikai szolgáltatások karonkénti, területenkénti, szervezeti egységenkénti 
eltérő szintje és színvonala. Az IKGR projekt által érintett területek színvonala ugyanakkor 
jelentősen meghaladja a többiét.  
 
Az informatikai folyamatok nem kielégítően szabályozottak, sőt a létező szabályok betar-
tása sem biztosított (adatvédelem, beszerzés, jogosultságok).   
 
Alapvető változásnak minősíthető idén az eddig hiányzó egyetemi informatikai szabályza-
tok kidolgozása és egyetemi szintű jóváhagyása is megtörtént (pl. Informatikai Hálózati 
Szabályzat, Informatikai Üzemeltetési Szabályzat). Külön kiemelhető, hogy az Informatikai 
Üzemeltetési Szabályzatban foglalt iránymutatások alapján minden informatikai rendszer do-
kumentációját is el kell készíteni. Az informatikai beszerzések szakmai koordinációjával és a 
biztonságpolitikával kapcsolatos szabályzatok szintén kidolgozás alatt állnak és reményeink 
szerint a közeli jövőben bevezetésre kerülnek.  
 
A korszerű IT szolgáltatások és menedzsment eszközök – a hálózatmenedzsment eszköz 
kivételével - szinte teljes egészében hiányoznak, illetve a helyi informatikai szakemberek 
hiányában sok elemi szintű és helyi feladat hárul a központi informatikai munkatársakra. A 
központi feladatok hatékonyabb elvégzéséhez ugyanakkor kevés a jól képzett informatikus. 
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A jelentősebb IT eszközfejlesztések főként pályázati forrásokból és támogatásokból valósul-
tak meg. A pályázatok zöménél a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt az egyetlen cél csu-
pán az volt, hogy a megpályázható pénzt elnyerjük, stratégiailag megfogalmazott koncepció, a 
szükséges koordináció nem tükröződött bennük. Ezeket a pályáztató sem kívánta meg, ezért 
az Egyetem sem foglalkozott ezzel. A legjellemzőbb példa egy három évvel ezelőtti K+F in-
formatikai pályázat lehet, ahol 100 milliós tételben, elavult készülékekre lehetett pályázni a 
listaárnál jóval drágábban, mégis meg kellett pályáznunk, mert „jobb valamit megnyerni, mint 
elveszteni ennek a lehetőségét”, még akkor is, ha a készülékek egy részét a fentiek miatt teljes 
értékűen nem is használhatjuk ki.  
 
Az informatikai eszközökre költött pénzek - a központilag kijelölt prioritások és a szüksé-
ges szakmai koordináció hiányában - többnyire esetlegesen kerültek felhasználásra és nem 
koncentráltak a stratégiailag fontos, kiemelt feladatok végrehajtására. Fel kell hívnunk a fi-
gyelmet ugyanakkor az informatikai fejlesztések igen alacsony szintű finanszírozására is, 
amely különösen az IKGR bevezetése előtti időszakot jellemezte (az informatikai célokra for-
dított források a bevételek 1 %-át sem érték el, a fejlettebb országokban ez az arány a 4-5%-ot 
is meghaladja).  
 
Az említett nehézségek és problémák ellenére a vázolt fejlesztésekkel megteremtettük a fel-
tételeket korszerű rendszerek fogadására, és érdemi informatikai szolgáltatások bevezetésére, 
továbbá biztosítottuk ezek működtetésének és az informatikai hálózat központi menedzselé-
sének alapjait.   
 
 
6.2. Az IKGR projekt keretében végzett IT fejlesztések 
 
A projekt keretében kidolgozásra került az Egyetem informatikai hálózatának (WAN) 
továbbfejlesztési terve, mely alapján kiépült az egyetemi gerinchálózat és a nagyobb jelen-
tőségű telephelyi (tömbök) hálózatok tartalékútvonalai, illetve ahol indokolt volt, a helyi 
(LAN) hálózatok rekonstrukcióira is sor került. Az erősen központosított informatikai műkö-
dés zavartalan működése és biztonságának növelése érdekében korszerű, menedzselhető 
(QoS - Quality of Service) funkciókkal rendelkező csomóponti hálózatvezérlő eszközök 
üzembeállítása is megtörtént.   
 
Az Informatikai Igazgatóság szakemberei számára a továbbfejlesztett hálózat központi keze-
lését, menedzselését – szintén az IKGR projekt keretében megvalósított fejlesztésnek köszön-
hetően - korszerű hálózatmenedzsment eszközök (CiscoWorks, Tivoli) biztosítják.   
 
Az IKGR klinikai és gazdasági rendszereinek hatékony kiszolgálását korszerű, nagytelje-
sítményű szerverek biztosítják. Külön érdemes kiemelni, hogy a szerverek biztonságos mű-
ködése érdekében a központi géptermek jelentős fejlesztése is megvalósult (új klímaberen-
dezések, szünetmentes áramforrások, biztonsági eszközök).  
 
Régi vágyunk teljesült azzal, hogy az IKGR bevezetésével kiépítésre került az egyetemi tűz-
fal is. 
 
A munkaállomások fejlesztésében alapvető minőségi változást hozott az IKGR projekt kere-
tében egyetemünknek biztosított közel 700 db korszerű IBM számítógép (XP operációs 
rendszerrel), mely sok elavult és korszerűtlen számítógép kiváltását tette lehetővé.  
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Pozitív – és követendő – példaként említhető az IKGR projekt keretében kihelyezett és te-
lepített több száz vonalkód-olvasó eszköz, illetve a PACS képalkotó rendszer egyre széle-
sebb körű használata.   
 

át. 

 
6.3. Stratégiai IT elképzelések 
 
Az egyetemi IT eszközök fejlesztését a nemzetközi technológiai trendek alapján kell mér-
legelnünk. A távközlés és az informatika konvergenciájának eredményeként a felhasználók 
az asztali számítógépeik helyett ma már saját mobil eszközeiket is használhatják (notebook, 
Pocket PC-k, mobil telefonok) vezeték nélkül, nem helyhez kötötten, adatátviteli 
kompromisszumok nélkül akár multimédiás forgalmakra is. Ez a tény jelentősen csökkentheti 
a beszerzendő számítógépek szám
 
Az IT technológia által nyújtott technikai lehetőségek még korántsem kihasználtak. Az 
informatikai infrastruktúra – az IKGR keretében megvalósított nagyléptékű fejlesztések 
ellenére – még további, jelentős mértékű fejlesztéseket igényel, elsősorban az IKGR projekt 
által nem érintett területeken.  
 
Az informatikai gerinchálózat és helyi hálózatok további rekonstrukciója elengedhetetle-
nül szükséges és kb. csak 80%-osan kiépített még a saját telefonhálózat is. A korszerű (QoS - 
Quality of Sevice) funkciókkal rendelkező hálózatvezérlő eszközök beszerzése és a nagyobb 
biztonságot szolgáló redundánsan kiépített tartalékútvonalak kiépítése ugyancsak szükséges 
azokon a hálózati szakaszokon, ahol ezek hiányoznak még 
 
Másfelől a napjainkban legkorszerűbb ún. „háromrétegű” alkalmazások (adatbázis, alkal-
mazás, WEB-kliens szerverek) nem igényelnek nagyteljesítményű számítógépeket a felhaszná-
lók kiszolgálására (ún. „vékony kliens” számítógépek), így az alkalmazások böngésző prog-
ramok futtatására alkalmas kisteljesítményű számítógépeken is üzemeltethetők. Komoly ho-
zadéka lehet a számítógépek és a rájuk telepített szoftverek felhasználó-csoportonkénti egysé-
gesítésének is.  
 
Ezek a tényezők együttesen komoly előnyt és egyben költségmegtakarítást jelenthetnek 
Egyetemünknek, hiszen a korszerű rendszerek használata miatt nem szükséges (de nem is le-
het) nagyságrendileg 5.000 számítógépet szinte egyidejűleg lecserélni. Ennek érdekében ter-
mészetesen kiemelten kell gondoskodnunk a működést biztosító megfelelő környezetről (pl. 
wireless kommunikáció, IT menedzsment eszközök).   
 
Az IRS-ben megfogalmazott elképzelésekhez a stratégiában meghatározott IT fejlesztésekre 
és új szemléletre van szükség a következő területeken:  
 

• Infrastruktúra további fejlesztése (a képalkotó rendszerek és multimédiás forgalmak 
miatt a sávszélesség további növelése, telepek közötti kapcsolatok, telephelyi gerinc-
hálózat rekonstrukciója, tartalékútvonalak kiépítése, korszerű, menedzselhető hálózat-
vezérlő eszközök alkalmazása, szerver konszolidáció), 

• Különböző kommunikációs csatornák kiépítése szabványos felületeken (XML), 
• Mobil eszközök kiterjedt használata (noteszgépek, mobiltelefonok),  
• Vezeték nélküli (wireless) elérések fejlesztése (Notebook - előadók, közösségi terek),  
• Digitalizáló eszközök további alkalmazása számos területen (szövegek felismerése, 

hangok, képek, mozgóképek átalakításán túl ezek tárolása adatbázisokban, a különbö-
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ző objektumokhoz, folyamatokhoz tartozó paraméterek automatikus mérése, rögzítése, 
értékelése). 

• Képalkotó rendszerek (PACS) minél szélesebb körű alkalmazása, 
• Automatikus azonosítás (leletek, gyógyszerek, betegek, orvosok, bizonylatok- vonal-

kód technika, hallgatói-oktatói Chip kártya),  
• Digitális tanúsítvány (elektronikus aláírás) és a nyilvános kulcsú kriptográfia felhasz-

nálásával kívánjuk garantálni a letagadhatatlanságot, az adatok integritását, a titkossá-
got, a hitelességet és a szabályozott hozzáférést. 

• Oktatási eszközök fejlesztése (előadótermek, oktatólaborok ellátása multimédiás esz-
közökkel),  

• Videó-konferencia rendszerek (műtéti közvetítések, szakmai konferenciák társegyete-
mekkel, társklinikákkal),  

• Elektronikus kommunikáció kiterjesztése (szöveg, hang, képi, videó információk),  
• Elektronikus jogosultságok, ügyintézés rendszere (hitelesítés, elektronikus aláírás), 
• Távközlési szolgáltatások fejlesztése (zárt 4 jegyű telefonrendszer kiterjesztése, integ-

rálása az egyetemi mobiltelefonokkal, kreditrendszerek (PIN kódos, mobil kreditek) 
bevezetése és működtetése, mellékek és mobiltelefonok közötti díjmentes kommuni-
káció, SMS Gateway kiépítése, NIIFI VoIP rendszer keretében egyre több hazai in-
tézménnyel ingyenes távközlési szolgáltatás biztosításával).  

• Informatikai biztonság szempontjából releváns eszközök használata (tűzfal-rendszerek 
az informatikai rendszer határvédelmi politikáját megvalósító eszközök. A vírusvé-
delmi rendszerek a gateway (átjáró) és kliens-szerver típusú vírusvédelmi eszközök, 
valamint a központi szerverek vírusvédelmi menedzsmentjét biztosítják. Azonos ví-
ruskereső rendszerek telepítése minden munkaállomáson (egyszeri, kedvezményes be-
szerzési lehetőség, ritmikus frissítési lehetőség) – ez ma még egyetemünkön teljes kö-
rűen sajnos nincs megvalósítva). 

• Automatikus mentési rendszerek olyan egyéni- és központi adattároló megoldások, 
melyek az adatokat nem csak támadásoktól, hanem az adattárolók fizikai sérüléseitől 
is védik.  

• Behatolás Detektáló Rendszerek (IDS) eszközei az Internet és a belső hálózat felől ér-
kező támadások észlelésére szolgálnak.   

• Felhasználóbarát szemlélet érvényesítése: egységes, de testre szabható felhasználói 
felületek, integrált portál, egységes keretrendszer, központosított illetékesség, jogo-
sultságkezelés. A szolgáltatások, informatikai rendszerek az integrált egyetemi portá-
lon keresztül érhetők el. Minden felhasználó csak jogosított funkciókat, menüket, 
rendszereket használhat, saját stílusú és tartalmú egyéni portált alakíthat ki, munkáju-
kat HelpDesk szolgáltatások segítik. 
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7. A stratégiától a működő rendszerekig  
 
Az IS és a kapcsolódó IR valamint IT stratégiák együttesen pontosan specifikálják a kü-
lönböző stratégiai célokat, információrendszereket, továbbá a tervezett infrastruktúrát és az 
igényelt informatikai szolgáltatásokat. A stratégiai célok megfogalmazásától azonban több-
lépcsős folyamat vezet a tervezett információrendszerek létrehozásáig és azok folyamatos/ 
biztonságos működéséig, miközben azt is tisztázni kell, hogy az informatikai feladatok meg-
oldását hogyan, milyen szervezeti keretek között, milyen költségvetéssel és irányítás mellett 
képzeljük el. 
  
Az információrendszerek tervezése előtt át kell világítani a jelenlegi rendszert (felmérés). 
Ennek eredményeként képet kapunk az informatikai infrastruktúráról és a munkafolyamatok-
ról, a szervezet működéséről és a potenciális kockázati tényezőkről. A különböző funkciókhoz 
való hozzáférések specifikációjához egy egységes felhasználói nyilvántartást kell létrehozni, 
és pontosan fel kell mérni a rendelkezésre álló IT eszközállományt. Az eszközállomány felmé-
résével az adott feladathoz megfelelő típus-konfiguráció alakítható ki. A tipikus eszköz-profil 
és felhasználói profil alapján lehetőség nyílik a heterogén eszközállomány fokozatos standar-
dizálására. Az egységes eszközpark a folyamatos karbantartás és a kapcsolódó szolgáltatások 
költségét is csökkenti, hiszen a kihasználatlan eszközök megfelelő átcsoportosításával el lehet 
kerülni a felesleges beruházási kiadásokat. A felhasználóhoz/adott szervezethez rendelt esz-
közök hozzájárulhatnak továbbá a “tulajdonosi felelősség” kialakításához.  
 
A felmérés másik lényeges területe az informatikai biztonsági kockázatelemzés, melynek 
alapján a felső vezetés képet kap a jelenlegi informatikai biztonságról (informatikai eljárások, 
biztonsági dokumentumok felülvizsgálata, veszélyforrás és fenyegetettség elemzés). Az átvi-
lágítás során nemzetközi szabványokat (ISO 17799-2, COBIT) használhatunk.  

 
A felmérés eredményei alapján az elvárásoknak megfelelően kell megtervezni az új rendszert. 
Az optimális rendszerterv lefedi a teljes infrastruktúrát is és ezért az Egyetem stratégiai je-
lentőségű dokumentuma. Ez képezi az alapját az implementálási tevékenységnek és az üzeme-
lő rendszer auditálásának egyaránt. A rendszerterv magába foglalja többek között a hálózati 
megoldásokat, aktív eszközöket, szerver- és kliensoldali hardver-, és szoftver megoldásokat, 
az informatikai biztonságra vonatkozó elképzeléseket, szakmai-, üzleti- kommunikációs-, és 
munkafolyamatok terveit, valamint a dokumentációs rendszer, helyszíni-, és távfelügyelet, 
központi adattároló-, és mentési rendszer terveit.  
 
Az információrendszerek implementálása a rendszertervekben foglaltak gyakorlati megva-
lósítását jelenti, melynek során üzembe helyezzük az új eszközöket, és működésüket össze-
hangoljuk a meglévő infrastruktúrával. Az üzembe helyezést követő szabályozás biztosítja a 
rendszer megbízható működését és a munkatársak megfelelő felkészítését az új rendszer és a 
kapcsolódó szabályozások használatára. Kiemelt fontosságú a rendszerhez kapcsolódó oktatá-
sok megszervezése és lebonyolítása is.  

 
A kész és ténylegesen működő rendszert szakemberek a legújabb biztonsági szabványoknak 
megfelelően értékelik, auditálják. Az értékelés eredménye egy audit-jelentés, amely tartal-
mazza az értékelés célját, az audit eredményeit és a szükséges teendők összefoglalóját.   
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7.1.  IT szolgáltatások 
 

A tervezett információrendszer szerteágazó szolgáltatásokat nyújt a különböző felhasználók-
nak. A műszaki, gazdasági és tudományos szolgáltatásokhoz hasonlóan ezeket is több szem-
pont szerint csoportosíthatjuk.  
 
A költségek viselése alapján alapvető, illetve opcionális szolgáltatásokat különböztetünk 
meg. Az alapvető szolgáltatások körébe azok tartoznak, amelyek minden egyetemi informa-
tikai felhasználót érintenek. Ide soroljuk az egyetemi infrastruktúra fenntartásával, fejleszté-
sével és az alapfunkciók biztosításával (intranet, internet szolgáltatások, IT biztonság, háló-
zatmenedzsment, központi HelpDesk, stb.) kapcsolatos szolgáltatásokat. Ezeket a szolgáltatá-
sokat célszerű központilag biztosítani oly módon, hogy a felmerült költségeket az igénybevé-
telük arányában (pl. a számítógépek arányában) a felhasználói szervezetek (felhasználók) vi-
selik.  
  
Az opcionális (választható) szolgáltatások kapacitásait a tervezett, illetve felmért igények 
alapján indokolt kiépíteni és működtetni és a szolgáltatások költségeit azok tényleges igény-
bevételei arányában kell az igénybevevők között (egyének, szervezetek, karok) elosztani. 

 
A szolgáltatás jellege szerint központosítottan (centralizáltan) végzendő szolgáltatásokat és 
decentralizáltan (karonként, tömbönként, szervezetenként) végezhető szolgáltatásokat külön-
böztethetünk meg. Végül a szolgáltatást végzők szerint beszélhetünk saját (egyetemi) szak-
emberek által nyújtott szolgáltatásokról és olyanokról, melyeket külső cégek szakemberei vé-
geznek (outsourcing tevékenység). A belső, vagy külső megoldások közti mérlegelésnél álta-
lában a szolgáltatás színvonala, költsége és rugalmassága, a menedzselt információ bizalmas 
jellege, és/vagy stratégiai megfontolások játszanak szerepet.  
 
Ideális esetben a különböző szolgáltatások rendben és megbízhatóan működnek. Ehhez azon-
ban egy összehangoltan működő szervezetre van szükség, mely hatékonyan felügyeli a 
rendszerek működését. A működés szempontjából üzemeltetőkről, szolgáltatókról és fel-
használókról beszélhetünk. 
 
Az üzemeltetők az eseményeket folyamatosan követve gondoskodnak az Egyetem informati-
kai infrastruktúrájának működéséről. A szolgáltatók működtetik a különböző információrend-
szereket, tartják a kapcsolatot a felhasználókkal és gondoskodnak a felmerülő problémák 
megoldásáról. A különböző felügyelő (menedzsment) eszközök az üzemeltetők és szolgálta-
tók közötti együttműködést segítik azáltal, hogy támogatják a teljes informatikai rendszer biz-
tonságos üzemeltetését, megkönnyítik az üzemeltetési feladatokat, javítják, egyben mérhetővé 
teszik a szolgáltatások minőségét, nyilvántartják az üzemeltetett hardver és szoftver eszközö-
ket, és automatikusan felügyelik a rendszeres tevékenységeket.  
 
A problémák (események) menedzselése az észleléstől a hiba helyreállításáig tart, egységes 
keretrendszerben történik és a szolgáltatási szintekhez (is) igazodik. Ez a keretrendszer az in-
formatika üzleti alkalmazásának menedzselésére szolgáló útmutatásokból (pl. ITIL (Informa-
tion Technology Infrastructure Library) származik, és azt fogalmazza meg, hogy a különböző 
informatikai események miként befolyásolják a végfelhasználóknak nyújtott szolgáltatások 
minőségét.  
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A továbbiakban az informatikai rendszerek felügyeletét és a javasolt szolgáltató szervezet fel-
építését mutatjuk be röviden.   
 
 
7.2. Az Egyetem informatikai rendszerének felügyelete  
 
Az egyetemi informatikai rendszerek felügyelete több területre terjed ki. Felügyelni kell a 
hardver eszközöket és programokat, folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy megfelelő 
módon működnek-e mindazok a hálózatok, kapcsolatok és adatbázisok, melyek az alkalmazá-
sokhoz szükségesek, végül gondoskodni kell a különböző alkalmazások futásakor jelentkező 
problémák/nehézségek gyors és szakszerű elhárításáról. Nagyon fontos, hogy biztosítva le-
gyen a biztonságos belső hálózat, amely nem engedi, hogy külső személyek hozzáférhessenek 
az információhoz (pl: a copyright biztosítása érdekében nem engedhető meg, hogy egy elő-
adáshoz felhasznált képet külső személy magának letöltsön). Ugyanakkor a lista számos ele-
mét (tanterv, tantárgyak, stb.) kívülről is láthatóvá kell tenni, hiszen számunkra is igen fontos 
más egyetemek curriculumának a megismerése. 
 
A rendszerfelügyelet főbb területei tehát az alábbiak: 
   

• Eszköz menedzsment: IT erőforrások (hardver, szoftver eszközök) menedzsmentje. 
• Működés menedzsment: rendelkezésre állás-, teljesítmény-, hálózat-, és rendszerme-

nedzsment (szerverek, hálózat, adatbázis, Web, és alkalmazás-felügyeleti eszközök). 
• Szolgáltatás menedzsment: központi HelpDesk, SzervizDesk, tudásmenedzselés, je-

lentéskészítés.   
 

7.2.1. IT Eszköz menedzsment 
 
Az IT eszközök menedzsmentjének első feladata az eszközök nyilvántartása. Központi adat-
állományba kell gyűjteni a hardver és szoftvereszközök adatait, és nyilván kell tartani a kü-
lönböző munkaállomásokat (desktop, laptop), illetve a rájuk telepített szoftvereszközöket-, 
szervereket és azok alkotóelemeit, melyekről a hardver és szoftver adatok lekérdezhetők (há-
lózati eszközök, nyomtatók, stb.). Az adatgyűjtés a hálózatba kötött eszközökről on-line mó-
don is történhet, de célszerűen kiterjeszthető a nem hálózatban működő eszközökre is. Ily 
módon egy egységes IT eszköznyilvántartás építhető fel. Az eszköznyilvántartás gyűjtött ada-
taira épülő jelentések segítségével átfogó képet kapunk hardver eszközeinkről és eldönthetjük, 
hogy az adott konfiguráció megfelel-e a rajta futtatni kívánt alkalmazásnak, (konfiguráció 
menedzsment).  
 
A Konfiguráció menedzsment része az elemek hatókörének tervezése, valamint szabályok, 
eljárások definiálása.  
Ide tartoznak:  
Konfiguráció behatárolása: konfigurációs elemek és kapcsolatainak azonosítása, csoportosí-
tása, dokumentálása, verziókezelés;  
Konfiguráció ellenőrzés: csak a jóváhagyott és azonosítható elemek és változások kerülnek 
rögzítésre;  
Változások dokumentálása: konfigurációkezelési adatbázis, szoftver könyvtár nyilvántartása.  
 
A nyilvántartás naprakész információt szolgáltat az IT vagyonról, ezáltal beruházási / selejte-
zési / szervezési döntések meghozatalát is támogatja. Hasznos ez akkor is, ha valamilyen hi-
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babejelentés érkezik, mert egy adott eszközön észlelt hiba esetén azonnal lekérhetők az esz-
köz adatai. Az eszköznyilvántartás körébe tartozik a szoftverhasználat figyelése (licenc-
gazdálkodás), melynek keretében figyelhetők és/vagy tilthatók le a különböző (illegális) al-
kalmazások. 
 
Ebbe a körbe tartozik az eszközváltozások kezelése is. Az eszköz beszerzések, karbantartási 
és támogatási szerződések ügyvitelére, követésére is léteznek rendszerek. Munkafolyamat 
alakítható ki az egyes ügyviteli folyamatok egységesítésére, automatikus értesítések és figyel-
meztetések generálhatók a folyamat egyes állapotaiban. Megfelelő integrációval az ITIL - nek 
megfelelő IT eszköz életciklus menedzselést is ki lehet alakítani. A cél az, hogy gyorsan, haté-
konyan és hatásosan kezelje a rendszerben bekövetkező változásokat, csökkentse a változások 
esetleges negatív hatását, és támogatást adjon a kockázat és a költségelemzés számára is.  
 
A változás menedzsment elemei az új hardver-, szoftvereszközök, alkalmazások, új kommu-
nikációs, üzemeltetési folyamatok, megváltozott csoportszerkezet, felelősségi körök, változá-
sok kategorizálása, kiértékelése, fejlesztés, tesztelés, bevezetés, ellenőrzés, implementációs 
felülvizsgálatok, a rendszerek üzemeltetésnek átadása, és a szolgáltatások bevezetésének lezá-
rása.  
 
A szoftverterítés a megfelelő/standardizált szoftver konfiguráció kialakítására használható. 
Ez a szolgáltatás az intézeteket felölelő, egységes informatikai infrastruktúra tipizált szoftver-
eszközeinek kialakítását és karbantartását szolgálja. Központi helyről, a kialakított telepítő-
csomagok hálózaton keresztüli terítésével lehetővé teszi a rendszeres helyi telepítések kiváltá-
sát (telepítés, javító csomagok terítése, újabb szoftvereszközök bevezetése). Felhasználói tipi-
zált szoftver-használati profilok bevezetésével a felhasználói hibabejelentések kezelése is le-
egyszerűsödik. A távoli felügyelet szintén a Desktop felügyelet eleme.  
 

7.2.2. Működés menedzsment 
 

Ide tartozik a hálózat és rendszer menedzsment, melynek segítségével feltérképezhetjük az 
IT infrastruktúra elemeit, speciális programot (“Agent”-et) telepítve az adott eszközre, annak 
működéséről nyerhetünk azonnali információkat. A távoli eszköz működésére jellemző határ-
értékeket be lehet állítani, és gondoskodni lehet arról, hogy az ettől való eltérés esetén auto-
matikus riasztás történjen, melyet programozott korrekciós beavatkozások követnek.  Ezeket 
a menedzsment eszközöket a vezetékmentes és hálózati eszközök felügyeletére is használni 
lehet. A hálózat és rendszer-menedzsment a központi rendszerfelügyelet eszköze, amelynek 
programjai figyelik az alkalmazás-szervereket (SAP, klinikai rendszer szervereit, levelező 
rendszert, Web szervert). Ezzel az eszközzel a hálózati menedzsment eszközöket, így a 
CiscoWorks is, integrálni lehet, mely az esemény-kezelés funkcióján keresztül azonnali hiba-
jelzést küldhet a HelpDesk rendszer felé. Végül a mentési eszközök is részei a munkaállomá-
sok kiszolgálásának. A hálózat felügyelet célja a szolgáltatás-kiesések minimalizálása, a po-
tenciális szolgáltatási kiesések proaktív elhárítása, kiesés esetén a válaszidő csökkentése és 
hibák esetén automatizált válaszlépések megtétele. 
 
Szerver felügyeletet kell biztosítani a Unix, Novell, Windows szerverekre (Nt, W2k, 
Win2003 server) és gondoskodni kell a különböző adatbázisok felügyeletéről is (SQL, Oracle 
adatbázisok). Az adatbázis felügyelet célja az egyetemi adatok központi elérhetőségének biz-
tosítása, valamint az adatok kezelési költségeinek csökkentése. 
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Az alkalmazás felügyeletet támogatják az SAP R/3, MS Exchange, Domino (Lotus Notes) 
rendszerek. A felügyelet alkalmas arra, hogy hiba, vagy más riasztást igénylő esetben a meg-
felelő személynek küldött üzeneten kívül hibajelzést generáljon a SzervizDesk felé, mely a be-
állított automatizmusok szerint azonnal megkezdi a hiba elhárítását.  Ezáltal az eszközök 
rendelkezésre állása is követhetővé válik. 
 
Állandóan figyelemmel kell kísérni, hogy a hálózat folyamatosan rendelkezésre áll-e, fel-
ügyelni kell a hardver, szoftver elemeket, továbbá fontos a megelőző, proaktív hibaelhárítás, 
protokoll, telecom szolgáltatások-, és a tűzfalak felügyelete.  

 

7.2.3. Szolgáltatás menedzsment 
 

A szolgáltatás menedzsment egyik leglényegesebb eleme a központi HelpDesk szolgáltatás. 
Ennek segítségével menedzselhetők a szolgáltatási központba érkező hibabejelentések és kéré-
sek. Az IT rendszer felhasználói telefonon, e-mail-ben, Web-en tehetik meg bejelentéseiket. A 
HelpDesk személyzete a hibajelzéseket, kéréseket munkaállomásra telepített programmal, 
vagy Web-en keresztül kezeli. Kiemelten fontos egy ilyen szolgáltatás az esetünkben, amikor 
kevés központi szolgáltató személyzettel, és csak a tipizált feladatokhoz rendelt szakember-
gárdával rendelkezünk. A HelpDesk szolgáltatás révén folyamatosan követhetők a hibabeje-
lentések, ezáltal olyan szakértői tudás alakul ki, mely felgyorsítja, és hatékonnyá teszi a hiba-
elhárítást. Az eszköznyilvántartással integrálva a bejelentő munkakörnyezetét a hibaelhárító 
szakember azonnal lekérheti. A változásmenedzsment funkcióval az azonos tevékenységek 
tipizálhatók és munkafolyamattá szervezhetők. A HelpDesk rendszer beépített jelentései mind 
a rendszer állapotáról (a bejelentett hibákról), mind a hibaelhárító szolgáltatás minőségéről 
információt nyújtanak. 
 
A HelpDesk szolgáltatásokhoz meg kell határozni a különböző szolgáltatási szinteket 
(SLA), azaz milyen típusú hibajelenségeket, adott eszköznél észlelt hibát, milyen prioritással, 
sürgősséggel mennyi idő alatt kell kiküszöbölni. A hibajelentésen végzett összes tevékenység-
ről naplóbejegyzés készül, így a szakértők munkája a későbbiekben is nyomon követhető.  A 
tudásbázis menedzselésére és használatára fejlesztett alkalmazások a már ismert és kidolgo-
zott hibajelenségek megoldásainak közzétételével elősegítik a problémák központi beavatko-
zás nélküli (automatikus) megoldását.  
 
Az alkalmazás felügyelet célja a rendszerek zavartalan, hatékony és biztonságos működteté-
se. Tevékenységei az automatizált üzemeltetés, felhasználói-, szolgáltatási- és konfigurációs 
információk tárolása, üzleti folyamatok támogatása, statisztikai információkérések kiszolgálá-
sa, szolgáltatások követelményeinek kielégítése, alkalmazás-monitorozás, hangolás, külső 
adatbázis-kapcsolatok kezelése, felügyelete és riportok készítése. 
 
A szolgáltatás menedzsmenthez kapcsolódik az adattárolás-felügyelet, melynek része az 
adatmentés, visszaállítás, helyreállítás (adatok csoportosítása, mentési stratégia, tároló moni-
torozási és felügyeleti terv, erőforrás terv), tároló erőforrás-kezelés (tárolási esemény-
felügyelet, kapacitástervezés, médium-felügyelet (merevlemez, CD, szalag).  
 
Az általában Web-alapú jelentés megjelenítő (és készítő) alkalmazások célja a vezetői szintű 
és azonnali információk biztosítása az IT rendszer működéséről és állapotáról. 
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7.3. Informatikai szolgáltatási centrum kialakítása 
  
Az egyetemi információrendszerek működtetése többféle szervezeti keretben képzelhető el. 
Ebben a dokumentumban egy olyan elképzelést mutatunk be, mely szerint az információ-
rendszerek menedzselését egy központi információs szolgáltató centrum végzi, mely a 
jelenlegi Informatikai Igazgatóságból jön létre. Az utóbbi szervezetének átalakításával kap-
csolatos döntést az ellátandó informatikai és távközlési feladatok, a várható igények, valamint 
a jelenlegi adottságok összevetése alapján kell meghozni. 
 
Az elképzelt szolgáltató centrum főbb szerepei az előző fejezetben megfogalmazott funkci-
ókból származnak. Ezek az alábbiak: 
 

• IT architektúra tervezése, kialakítása, infrastruktúra-tervezés, kapacitás-kezelés, 
költséggazdálkodás. 

• Bevezetés, konfigurálás: a fejlesztés/tesztelés és az üzemeltetés közötti átmenet me-
nedzselése, összekötő szerep a rendszer éles üzembe állításakor, kapcsolattartás a pro-
jekt fejlesztői csoportja és az üzemeltetési csoport között. 

• Üzemeltetés: Az infrastruktúra és az informatikai rendszerek működtetése. Az üteme-
zett és ismétlődő folyamatok végrehajtása (pl: adatmentés, archiválás, adattárolás, 
rendszermonitorozás és eseménynapló felügyelet). 

• Támogatás: Kapcsolat és támogatás biztosítása az egyetemi szolgáltatásokat igénybe 
vevő külső felhasználók (betegek, partnerek), egyetemi belső felhasználók (hallgatók, 
dolgozók) számára. A szolgáltatási szerződésekben meghatározott SLA szinteknek 
megfelelés biztosítása, ami a válaszidők és költségek minimalizálását és a problé-
mák teljes életciklusának követését is magába foglalja. 

• Partner kapcsolatok: szolgáltatási szerződések feltételeinek definiálása (teljesítendő 
szolgáltatások, költségek, részletes üzemeltetési feltételek), teljesítmények értékelése, 
kétoldali kötelezettségek teljesítésének felügyelete. 

• Biztonság: valamennyi felhasználó számára a szükséges információk biztonságos és 
megbízható tartalmú biztosítása. Az Informatikai Biztonsági Stratégia tartalmazza 
az informatikai rendszer biztonsági szintjének növeléséhez szükséges IT biztonsági 
eszközöket, felülvizsgálatokat, dokumentációkat különös tekintettel a hálózati és biz-
tonsági infrastruktúrára (tűzfal rendszer, vírusvédelmi rendszerek, hálózati architektú-
ra, tartalomszűrés, IDS megvalósítására). A szabályozás kiterjed az informatikai va-
gyon megőrzése érdekében az Informatikai Biztonsági Politika (IBP) kialakítására 
és az Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) kidolgozására is, amely az infor-
matikai eljárásokra vonatkozó biztonsági szabályozást fogalmazza meg. A katasztró-
faterv az informatikai rendszer vészhelyzetei esetén a mielőbbi helyreállítás lépéseit, 
valamint az ehhez szükséges egyszeri és a folyamatosan végzendő tevékenységek le-
írásait rögzíti. Az Adatvédelmi szabályzatban kap helyet a védendő adatok körének 
specifikációja, illetve azok az instrukciók, melyek az adatok hozzáférhetőségét, keze-
lését, selejtezését és törlését szabályozzák. 

• Kockázat menedzsment: a kockázatok feltérképezése, a veszteségek lehetőségeinek 
felmérése, a várható veszteségek minimalizálása. Stratégia kidolgozása a fő kockáza-
tok kezelésére. Az üzemeltetésben rejlő főbb kockázati tényezőket emberek, folyama-
tok, technológiai és külső tényezők jelentik. A kockázatkezelés elemei: kockázatok 
folyamatos elemzése, a kockázatkezelés beépítése valamennyi folyamatba, kockázat 
alapú ütemezés felesleges adminisztráció nélkül. 
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Ezek szerint a központ az alábbi tevékenységeket végzi: 
 

• Informatikai, távközlési infrastruktúra fejlesztése, üzemeltetése, 
• Központi hálózat-felügyelet, hálózatmenedzsment, automatizált rendszerfelügyelet, 
• Központi hardver, szoftver eszközmenedzsment (beszerzés a közbeszerzési előírások 

szerint, változáskezelés: hardvernyilvántartás, szoftvernyilvántartás, konfiguráció-
menedzsment, szoftverhasználat figyelés, szoftver licenc menedzsment), 

• Géptermek, központi szerverek, berendezések üzemeltetése (optikai gerinchálózat, 
mikrohullámú és vezetékmentes rádió hálózat, vezérlőeszközök, külső behívási rend-
szer, központi szünetmentes tápegységek stb.), 

• Hardver, szoftver szerverenkénti-, munkaállomásonkénti támogatás support (beszerzé-
si és üzemeltetési tevékenység szakmai támogatása, telepítés, üzembe helyezés, bőví-
tési, upgrade tevékenységek, hibaelhárítás),  

• Elektronikus kommunikáció támogatása (integrált, egységes egyetemi elektronikus 
címtár, levelezőrendszer, ügyiratkezelés, archiválás, work-flow rendszerek, IP 
telefónia, kapcsolódás külső informatikai hálózatokhoz), 

• Minőségi ügyféltámogatás, 
• Karbantartási szerződések kezelése, (IT) környezet támogatása,  
• Szellemi termékek védelme,  
• Hálózati és rendszerbiztonság (Behatolások észlelése, vírusvédelem),  
• Katasztrófa-elhárítás, gyors problémamegoldás,  
• Szolgáltatási szintek dedikált kezelése, 
• Egyetemi kiemelt eszközök védelme, a rendszerekhez és információkhoz hozzáférés el-

lenőrzése, 
• A partnerek és outsourcing cégek által biztosított külső támogatások, szolgáltatások 

dedikált felügyelete, 
• Elektronikus biztonsági rendszerek kialakítása, üzemeltetése (beléptető, vagyonvé-

delmi, terem-felügyeleti rendszerek), 
• Központosított illetékességi és jogosultsági rendszer kiépítése,  
• Központi HelpDesk kiépítése, üzemeltetése, 
• Internet szolgáltatás az Egyetem és a szerződött HUNGARNET tagok (több mint 10 

külső intézmény) részére, 
• Egyetemi informatikai rendszerek üzemeltetése (tűzfal, levelező, iktató, klinikai, ta-

nulmányi rendszerek, honlapok, stb.),  
• Alkalmazói rendszerek (klinikai, pénzügyi-gazdasági, tanulmányi) üzemeltetésének 

támogatása, 
• Integrált Portál kialakítása, üzemeltetése,  
• Honlapok fejlesztése, üzemeltetése, 
• Központi IT szolgáltatások folyamatos fejlesztése, biztosítása a kor technológiai lehe-

tőségeinek figyelembe vételével, 
• Informatikai felelősök szakmai támogatása, továbbképzése, 
• Informatikai oktatás (elsődlegesen dolgozók, oktatók, hallgatók részére), 
• Informatikai tanácsadás, konzultációs segítség főként oktatók és kutatók számára, 
• Közreműködés rendszerintegrációs feladatokban. 
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A Szolgáltatási Centrum működéséhez elengedhetetlen:  
 

• Az összeférhetetlen egyetemi megbízások megszüntetése, 
• Az informatikai felelősök hierarchikus rendjének kialakítása, annak érdekében, hogy 

ez a tevékenység ne vonjon el erőforrásokat a központi feladatok ellátásától, másrészt 
minden szervezet informatikai alapellátása biztosítva legyen. Ez a szervezet célszerű-
en telephelyenként (több intézet egyidejű ellátásával), illetve intézeti (szervezeti) szin-
teken valósítható meg. 

• A központilag nyújtandó szolgáltatások körének meghatározása, 
• Központi HelpDesk rendszer kiépítése, a bejelentett hibák és azok elhárításának re-

gisztrációja és a felmerült költségek elszámolása érdekében, 
• Az egyetemi informatikai rendszerek projektszervezetének kialakítása, amely a 

nagyobb hatékonyság érdekében az informatikusokon kívül célszerűen szakmai, mű-
szaki, gazdasági, illetve speciális tudással rendelkező szakemberekből áll. A feladatuk 
a fejlesztési igények megfogalmazásán túl a rendszer működési rendjének kialakítása, 
annak üzemeltetési felügyelete és a rendszerből kinyerhető szakmai, kontrolling és ve-
zetői információk biztosítása, illetve közreműködés a rendszerintegrációs feladatok-
ban. 

• IT biztonság megteremtése (Adatvédelmi Szabályzat kidolgozása, egyetemi tűzfal ki-
alakítása, irányelvek kidolgozása a következő területeken: azonosítás (felhasználó- és 
objektumnevek, névkonvenció), hitelesítés (jelszavak, smart card), hozzáférés-
szabályozás (szerepkör alapú jogosultságok), bizalmasság (titkosítás, PKI, VPN), sér-
tetlenség, bizonyíthatóság (digitális aláírás, certificate). 

• Szakmailag kontrollált, központosított informatikai közbeszerzési folyamat kialakí-
tása,  

• A szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabályzatok, ügyrendek kialakítása,  
• Teljesítmények mérésén alapuló érdekeltségi rendszer kialakítása.   

 
A felsorolt funkciók közül néhánnyal kiemelten is foglalkozunk. A felhasználók támogatása 
tartalmazza mindazokat a folyamatokat, eljárásokat, eszközöket és személyi feltételeket, ame-
lyek szükségesek a különböző problémák, kérések azonosításához, vizsgálatához, nyomon 
követéséhez és megoldásához az elvárt követelményszinteknek megfelelően. A támogatás 
eszközei a HelpDesk és SzervizDesk, melyek alkalmasak események/problémák kezelésére.  
 
A HelpDesk célja, hogy kapcsolatot teremtsen a felhasználók és a szolgáltatók között, állandó 
támogatást nyújtson a felhasználók számára, javítsa elégedettségüket, tehermentesítse a szak-
értőket a korábban már megoldott hasonló problémák adatbázisa alapján. A feladatai közé 
sorolható az események, problémák és igények bejelentésének fogadása, rögzítése, a bejelen-
tett események súlyosságának mérlegelése és a megadott szakértő értesítése a kialakított dön-
tési algoritmusok szerint. A feladatok további része még a problémák kezelésével kapcsolatos 
adminisztratív teendők ellátása, a tudásbázis adminisztrációja, a felügyeleti rendszerekből ér-
kező riasztások fogadása, rögzítése, továbbítása és riportok készítése. 
 
A szolgáltató centrum felel azért is, hogy az információrendszerek optimálisan működje-
nek, ami a költségek, teljesítmények, kapacitások és a rendelkezésre állás összhangját jelenti.  
Az optimalizálás magában foglalja azokat a folyamatokat, eljárásokat és technikákat, melyek 
a szolgáltatási szintek fenntartása, illetve fejlesztése mellett a költségek kézbentartásához 
szükségesek. Ezek a következők: leállások/problémák kiváltó okainak elemzése, költségstruk-
túrák, személyzet értékelése, rendelkezésre állás, teljesítmények elemzése és a kapacitás-
szükséglet előrejelzése.  
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A felhasználók támogatása nem csupán a működő információrendszerek hibáinak elhárítását 
jelenti. Fontos szolgáltatási tevékenység a felhasználók tájékoztatása és orientálása is. Ilyen 
például 

• Informatikai tanácsadás a különböző intézetekben, klinikákon és egyéb szervezeti 
egységekben felmerülő problémák megoldásában (szóba jövő módszerek, szoftverek, 
megközelítések, technológiák), 

• Fórumok szervezése betegek és érdeklődők számára a számukra elérhető és hasznos 
info-kommunikációs technológiákról és arról, hogy milyen szerepet játszhatnak ön-
maguk gondozásában és kezelésében. Főként fiatal betegek számára (pl. milyen saját 
készítésű programokkal járulhatnak hozzá saját kezelésükhöz, milyen játékprogramok 
segítenek abban, hogy megismerkedjenek betegségükkel, annak kezelésével, illetve 
hogyan hozzanak létre virtuális fórumokat, stb.)  

• Tanfolyamok biztosítása egyetemi dolgozók részére (átfogó kép az informatika lehet-
séges alkalmazásairól és céltanfolyamok egyes körülhatárolt területek (pl. modellezés, 
számítógépes szimuláció, virtuális valóság, adat-vizualizáció, adatbányászat, adatbá-
zisok, telemedicina) bemutatására 

• Kurzusok a posztgraduális képzésben (doktori iskola, szakorvos képzés).  
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8. Néhány szó az informatika oktatásáról 
 
Az Egyetem informatikai stratégiájához szorosan kapcsolódik az informatika és egészség-
ügyi informatika oktatása, mely jelenleg korántsem fontosságának megfelelően folyik.(Pl. 
az utóbbi években - a világban történő eseményekhez képest jelentős késéssel - megjelent az 
igény a bioinformatika oktatására is, de egyelőre még nincs szó az orvosi és bioinformatika 
oktatás integrálásáról).  
 
Az informatikai oktatással kapcsolatosan természetesen külön kell beszélnünk a hallgatók és 
az egyetemi dolgozók oktatásáról, illetve képzéséről (továbbképzéséről).  
 
A graduális képzésben valamennyi karon folyik egészségügyi informatika oktatása, mégis 
az óraszámok, és a számonkérés módja, jelentősen eltér egymástól. Különböző hallgatók 
többféle kurzust látogathatnak, de az informatika szervetlen betagozódásából az alábbi prob-
lémák származhatnak:  
• A tananyagok nincsenek illesztve a párhuzamosan futó tárgyak anyagához, a későbbiek-

ben egyetlen tantárgy sem épít az informatikai oktatás keretében megszerzett ismeretekre, 
• Az informatikai tananyagban nincsenek az egyetemi problémákhoz kapcsolódó feladatok 

és/vagy példák,  
• Az Egyetemen elvétve találhatók egységes formátumú és elektronikusan elérhető oktatási 

anyagok és segédletek, (igaz, egyelőre alapvetően intranetes alkalmazásokra gondolunk a 
szerzői jogok garantálásával), 

• A végzős hallgatóknak nincs átfogó képük arról, hogy a korszerű informatikai és tele-
kommunikációs módszereket miként használhatják, hasznosíthatják majd szakmai munká-
juk során.   

• Hiányzik a hosszú távú gondoskodás és az oktatásban részt vevő kollegák felkészítése, 
továbbképzése és minősítése érdekében,  

• Nincs komolyabb szakmai műhelymunka és tudományos élet az informatikát érintő terüle-
teken.    

 
Az informatikai oktatás nem minden esetben illeszkedik szervesen az Egyetem életébe. Ebből 
adódik, hogy az elvárások nincsenek pontosan megfogalmazva és az informatikai (és a többi 
nem orvosi szaktárgy (pl. matematika, biometria, stb.) kutatásának, illetve az oktatásának nin-
csenek meg a megfelelő szervezeti keretei. Ezeknek a tárgyaknak a szakmai presztízse sajnos 
igen alacsony, hiszen az orvosok/gyógyszerészek zöme napjainkban is csupán egy újabb 
technikai eszköznek tekinti a számítógépet, esetenként idegenkedik az orvosi ismeretek és 
döntések formalizálásától. 
 
Az Egyetem – annak jelentőségéhez képest - nem fordít kellő figyelmet az oktatók informa-
tikai képzésére, továbbképzésére, és nem követeli meg, hogy a különböző preklinikai és kli-
nikai tárgyak oktatásánál lehetőség szerint támaszkodjanak a korszerű informatikai eszközök-
re és technológiákra.  
 
A posztgraduális (doktori) képzésben egyáltalán nem jelenik meg az egészségügyi informa-
tika, és nem ismerkedhetnek meg a legújabb technológiákkal, eredményekkel a különböző 
szakképzésekben és rezidensképzésben részt vevő hallgatók sem. Egyetemünkön egészségügyi 
menedzser és informatikusképzés is folyik, a tananyagok összeállításánál itt az élenjáró in-
formatikai eszközök és módszerek oktatása fokozott követelményként körvonalazódik.  
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Az egyetemi alkalmazottak, dolgozók számára hangsúlyosabb szerepet kaphatnának a belső 
tanfolyamok és akár a költségtérítéses kurzusok is. Kiemelt jelentőségűnek gondoljuk, hogy az 
érdeklődők megismerkedhessenek az informatika egyes, számukra fontos részterületeivel, me-
lyet aktuális munkájukban használni tudnak. Ilyen lehet például kutatók, orvosok számára 
egyenletek megoldása, dinamikus rendszerek szimulációs vizsgálata, az adatok elemzése és 
vizualizációja, döntéstámogató rendszerek, szakmai protokollok, gyógyszerek adagjainak 
meghatározása.  
 
A különböző informatikai képzések és továbbképzések témáit a jelenlegi világ kihívásainak 
igényei szerint kellene összeállítani. Ezzel kapcsolatban azonban fel szeretnénk hívni a fi-
gyelmet arra, hogy az elsőrendű cél nem az, hogy orvosokat, vagy ápolókat megtanítsunk 
bizonyos IT eszközök és informatikai módszerek professzionális használatára (természete-
sen esetenként az ilyen jellegű tanfolyamok is sokak számára fontosak lehetnek). Ennél jóval 
fontosabban tartjuk, ha a tanfolyamok révén azzal tudjuk a részvevőket megismertetni, hogy 
miként működhetnek majd együtt informatikai szakemberekkel és tőlük milyen jellegű se-
gítségre, támogatásra számíthatnak újonnan jelentkező problémáik megoldásában.  
 
A betegközpontú gyógyítás szellemében tanfolyamokat/előadásokat, illetve nyílt napokat 
lehetne szervezni a betegek számára is, amelyeken például megismerhetnék, hogy miként 
használhatják a korszerű informatikai eszközöket (pl. az internetet) a különböző betegségek 
felismerésében, megelőzésében és gyógyításában.  A formális kurzusoknál hatékonyabbnak és 
hasznosabbnak gondoljuk, ha az érdeklődőket megfelelően orientáljuk bizonyos lehetőségek 
felé, felhívjuk a figyelmüket a szóba jövő módszerekre, melyek alkalmazásával akár saját 
munkájukat is megkönnyíthetik.   
 
Az egyetemen ma sajnálatosan nincs olyan fórum, ahol meg lehetne vitatni az oktatás/vizs-
gáztatás technológiájával összefüggő kérdéseket. Ezek körébe tartoznak például a probléma-
orientált oktatást és a vizsgákra való felkészülést segítő nyílt architektúrájú multimédi-
ás/hálózatos információrendszerek, adatbázisok és oktató programok.  
 
Jelentősebb teret lehetne szentelni a különböző távoktatási formáknak is, melyre csak elvét-
ve találunk példákat. Nem szerencsés ugyanakkor, ha ezek tananyaga nem sokkal több, mint 
az internetre felvitt hagyományos tankönyv, vagy egyetemi jegyzet. Az Egyetem nem hasz-
nálja ki a hipertextes, és multimédiás anyagokban rejlő lehetőségeket, ez alól sajnálatosan az 
informatika oktatása sem tekinthető kivételnek.      
 
A fentiekből következik, hogy korszerűbb szervezeti formákat és kiemelt személyi feltéte-
leket kellene biztosítani az informatika oktatásához, és jól átgondolt munkamegosztást ki-
alakítani a Központi Könyvtárral, az Oktatástechnológia Laboratóriummal, Hallgatói Önkor-
mányzati Központtal, az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézettel, és 
az Informatikai Igazgatósággal. Ide kapcsolódik az informatikai felelősök és informatikai 
szakemberek továbbképzése is, mely jelenleg szintén nem szervezett formában történik. 
 
A karok és egyetemek közötti együttműködés ezen a területen is jelentősen fejleszthető 
lenne, így az Egyetemen túlmutató elképzelések valósulhatnának meg (pl. ha a pályázatok 
keretében több azonos profilú kar/egyetem közös stratégia mentén dolgozna együtt), így amit 
az egyik helyen már kitaláltak és jól működik, azt nem kellene a másik karon, vagy más in-
tézményben a semmiből létrehozni. 
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9. Megoldásra váró kiemelt feladatok  
 
Ebben a zárófejezetben röviden összefoglaljuk azokat a legsürgetőbb feladatokat, melyek 
megoldása az IS megvalósítása szempontjából alapvető jelentőségű.  
 
A mindenkori stratégia gyakorlati megvalósítása érdekében kívánatos 2-3 éves időtávra ún. 
„Cselekvési Programot” összeállítani, és a szenátus által jóváhagyott programhoz a szüksé-
ges források biztosításával, annak évenkénti alakulását az egyetem felső vezetésének figye-
lemmel kísérni, és teljesítését támogatva azt számon is kérni. Mottó: minden stratégia csak 
annyit ér, ami megvalósul belőle. 
 
 
9.1. Központi Informatikai Szolgáltatási Centrum kialakítása 

 
A Szolgáltatási Centrum javasolt tevékenységeit a 7.3. számú pontban részletesebben tárgyal-
tuk, most csak néhány kiemelt feladatot emelünk ki a megvalósításra váró korszerű központi 
informatikai szolgáltatások közül: 

 
 Valamennyi informatikai pályázat, szoftver- és hardvereszköz közbeszerzési folyama-

tának szakmai koordinációja, bonyolítása, 
 Az egyetemi informatikai rendszerek üzemeltetése (infrastruktúra, Internet, intranet, 

levelező rendszer, szerverek magas színvonalú üzemeltetése), IT eszköz-, központi 
működés-, és hálózatmenedzsment, HelpDesk rendszerek teljes körű bevezetése, to-
vábbfejlesztése, 

 Az egyetemi informatikai felelősök szakmai irányítása, helyi üzemeltetési szakembe-
rek támogatása, 

 Az adatvédelem, adatbiztonság megteremtése, továbbfejlesztése,   
 Oktatási, továbbképzési feladatok ellátása (rendszergazdák, dolgozók), 
 Tanácsadás, konzultáció és információs támogatás a hallgatók, oktatók, kutatók 

számára. 
 
 
9.2. Adatbiztonság, adatvédelem 

 
Valamennyi informatikai rendszerünk alapvető védelme érdekében nélkülözhetetlenül szük-
séges az egyetemi tűzfal kiépítése, melynek megvalósítására az IKGR informatikai projekt 
keretében, 2006. évben került sor. Az egyetemi tűzfal beüzemelése után a helyi, immár érde-
mi funkció hiányában az intézeti tűzfalak folyamatos kiváltására lesz szükség. 
 
Az Egyetem valamennyi számítógépén és szerverén működő egységes egyetemi vírusvédelmi 
rendszer kialakításához szükséges szoftvert (CA eTrust Antivirus) teljes egyetemi alkalmazá-
si jogosítványokkal beszereztük, teljes körű telepítése – a megfelelő licencbővítésekkel – fo-
lyamatosan, a lehető legrövidebb időn belül meg kell, hogy történjen. 
 
Az Internet felől jelentkező veszélyforrások a vírusokhoz hasonlóan igen komoly gondot 
tudnak okozni egy ilyen nagyméretű, nehezen leszabályozható hálózatban, ezért ezek közül 
kiemelten kell foglalkoznunk a spyware és a spam szűrés egységes bevezetésével az egyete-
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mi levelezőrendszerek mindegyikén, illetve a jelenleg alkalmazott ingyenes szoftververziók 
helyett hatékonyabb célszoftverek alkalmazását meg kell valósítanunk.  
 
A szóba jöhető rendszerek közül a jól bevált CA eszközök közül vírusvédelem terén (eTrust 
Antivirus r8) upgrade feltétlenül indokolt, spyware szűrésre az (eTrust PestPatrol r8), spam 
szűrésre (eTrust SCM Anti-Spam r8) alkalmazásait emelnénk ki, melyek igen jól integrálha-
tók egységes management alá, és egymást nem akadályozva, a hálózatban hatékonyan tudnak 
működni egymással, és a közeli jövőben a KSZF keretén belül is beszerezhetők lesznek.  
 
 
9.3. Az infrastruktúra fejlesztése 
 
Az egyetemi központi alkalmazások bővülése és a növekvő multimédiás adatforgalmak biz-
tonságos bonyolítása miatt nélkülözhetetlen további fejlesztésekre van szükség, elsősorban az 
IKGR tender által nem érintett területeken. Az informatikai infrastruktúra fejlesztésének leg-
sürgetőbb feladatai a következők: 
 
 Az egyetemi gerinchálózat sávszélességének fejlesztése, a hiányzó tartalékútvonalak 

kiépítése,  
 Telephelyi gerinchálózatok, helyi (LAN) hálózatok fejlesztése, tartalékútvonalak ki-

építése,  
 További korszerű, QoS funkciókkal rendelkező, menedzselhető hálózatvezérlő eszkö-

zök üzembeállítása, illetve 
 Vezeték nélküli (wireless) hálózatok fejlesztése.  

 
 
9.4. IT szolgáltatások, IT menedzsment 
 
Ezek a feladatok rendkívül szerteágazóak, megoldásuk magas szintű szervezést igényelt.    
 
Az IT menedzsment projekt kialakításának javasolt lépései 
 
 Rendszerfelmérés, rendszerterv készítés a teljes infrastruktúrát átfogó egyetemi IT 

szolgáltatások bevezetéséhez és az eszközleltár kialakításához, 
 Rendszerterv elfogadása,  
 Egységes felhasználói nyilvántartás kialakítása (címtár: NDS/Active Directory),  
 Szoftverterítés bevezetése (pilot: antivírus rendszer, egyetemi szinten), 
 Eszközleltár bevezetése (pilot rendszer: egy kiválasztott szervezeti egységnél), 
 Központi ügyfélszolgálat-, HelpDesk rendszer bevezetése (központosított hibabeje-

lentés, hibakezelési tudásbázis, közérdekű információk megjelenítése (hirdetőtábla), 
bejelentési csatornák, WEB-es, e-mail-es elérhetőség biztosítása, események naplózá-
sa, automatizált folyamatok kidolgozása (pl: riasztások), felhasználók, alkalmazások 
elégedettségi szintjének mérése, határidő figyelés, különböző célú jelentések, riportok 
készítése, stb.), 

 Eszköz menedzsment kiterjesztése egyetemi szintre (központosított hardver-, és 
szoftvernyilvántartás,  

 IT Szerviz Menedzsment (hardver-, szoftver beszerzés, üzembe helyezés, javítás, 
konfigurációváltozás, menedzsment, szoftverhasználat figyelés, szoftver licenc -
gazdálkodás), vírusvédelmi, tűzfalrendszer folyamatos frissítése, folyamatok automa-
tizálása (riasztások, üzenetek küldése), változáskezelés, migráció, HelpDesk, felügye-
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let, eseménykezelés, szolgáltatás szint (SLA) felügyelet, üzemeltetési támogatás, 
munkaállomás-felügyelet, stb.) 

 IT működés-, és infrastruktúramenedzsment (informatikai infrastruktúra működte-
tése, fejlesztése, hálózat-felügyelet, hálózatmenedzsment (forgalmak mérése, elemzé-
se, szükséges beavatkozások, HelpDesk). 

 
 
9.5. Az IKGR informatikai projekttel kapcsolatos feladatok 
 

Üzemeltetési projekt 
 
 Bevezetési projekt (projektszervezet, bevezetéssel kapcsolatos tevékenységek, adat-

migráció, működési rend kialakítása, felelős szervezetek személyek kijelölése, stb.). 
Az IKGR rendszerek bevezetési projektje sikeresen befejeződött.   

 Információrendszerek üzemeltetése, üzemeltetési, együttműködési rend kialakítása, 
support (támogatási) tevékenységek, folyamatok kialakítása (a rendszerekkel kapcso-
latos első szintű problémákat az egyetemi szakemberek kezelik, második szintű támo-
gatást a beszállítók külső szakemberei biztosítják. 

 
 Üzemeltetési projekt: optimális üzemeltetési folyamatok, tevékenységek, munkakö-

rök, szervezetek, hatáskörök, felelősségi, irányítási, döntési szintek végleges kialakítá-
sa, munkakörökhöz, szervezetekhez rendelése, a beszállítók tevékenységeinek rögzíté-
se, elvárt rendelkezésre állási szintek, paraméterek - SLA szintek - és azok mérési mód-
jainak meghatározása, a működéshez szükséges szabályzatok kidolgozása, együttmű-
ködés, események kezelésének végleges rendjének kialakítása stb.).  

 
 Egyetemi üzemeltetési szervezetek Szervezeti és Működési Szabályzatainak (SzMSz) 

kidolgozása: Tevékenységek, feladatok, folyamatok meghatározása, infrastruktúra, 
szerverek, géptermek, informatikai kapcsolatok, üzemeltetési rend, felhasználó-
menedzsment, hardver-, szoftvertámogatás, HelpDesk tevékenységek, üzemeltetés 
támogatása (support), informatikai tanácsadás, informatikai projektmenedzsment, táv-
felügyelet, távmenedzsment, helyszíni üzemeltetés és karbantartás. Szervezetek, mun-
kakörök meghatározása, elvárt működésükhöz szükséges feltételek biztosítása, tevé-
kenységeik, elvárások, felelősségeik teljesítményük mérésének módjának, felelősségi, 
ösztönzési eszközök rögzítése.  

 
 IKGR Üzemeltetési rend és Üzemeltetési Szabályzat véglegesítése a bevezetés 

konkrét tapasztalatai alapján. 
 
 Működés ellenőrzés: elvárt (szerződésben rögzített) rendelkezésre állási (SLA) szintek 

mérése, riportok készítése az illetékes vezetők részére, a szerződéses kötelezettségek 
érvényesítése, elégedettségi szint ellenőrzés, a szükséges korrekciós beavatkozások. 

 
 
9.6. Elektronikus dokumentumkezelés 
 
Digitalizáció, automatizálás 
 
Komoly teret kell szentelnünk a mindennapi munkában segítséget nyújtó informatikai eszkö-
zök használatának (melyekkel a mai gyakorlatukban érthetetlenül szinte nem is találkozunk), 
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és azok minél szélesebb körű alkalmazásának, melyek jelentősen megkönnyíthetik azok gyor-
sabb, pontosabb végrehajtását (betegek, gyógyszerek, adatok, bizonylatok, események elekt-
ronikus azonosítása, adatok automatikus bevitele, illetve átvétele, műveletek, egyszerűbb fo-
lyamatok automatizálása). 
 
Elektronikus levelezés 
 
Kívánatos lenne teljes körűen elektronikusan megvalósítani az Egyetem levelezési rendsze-
rét. Az anyagköltségeken túl, a jelenlegi kézbesítőkkel megvalósított több, mint 50 egyetemi 
telephely közötti szállítás, az adatok utólagos, nem teljes körű bevitele az iktató rendszerbe 
jelentős humán erőforrást igényel, és hihetetlen költségeket emészt fel. Az elektronikus leve-
lezés második lépcsőjeként a most csak korlátozottan és többnyire manuálisan felvitt ada-
tokkal működő iktatórendszer illesztését és automatikus használatát lehet megvalósítani.  
 
Elektronikus ügyintézés 
 
Az első fázisban az ügyintézések rendjéről szóló tájékoztató anyagokat tennénk elektroniku-
san elérhetővé, míg a második fázisban az ügyintézéshez szükséges bizonylatok is letölthető-
vé válnának.  
 
A harmadik fázisban – az elektronikus aláírás bevezetése után - kerülhet megvalósításra a 
tényleges elektronikus ügyintézés, melyben az érintettek elektronikusan kezelhetik a külön-
böző bizonylatokat, ezeken végezhetik el a hozzárendelt feladataikat (kitöltés, jóváhagyás, 
ellenőrzés, stb.). Egy speciálisan erre a célra kialakított Work-flow rendszer „mellékterméke-
ként” születhet meg az elektronikus Bizonylati Album és Szabályzat, melyben jól követhe-
tők a bizonylati példányok, bizonylati utak és a szereplők elvárt tevékenységei. Kézzelfogható 
előnyöket kínálnak az elektronikus ügyintézést támogató rendszerekből származó egyéb in-
formációk is, melyekből a vezetők átláthatják az aktuális ügyintézői tevékenységeket, megtud-
hatják az egyes ügyek/projektek állását, mérhetik az ügyintézők teljesítményeit és feltárhatják 
szűk keresztmetszeteket.  
 
 A fejlesztés negyedik fázisában a külső partnerekkel is elektronikusan intézhetjük ügyein-
ket (elektronikus rendelések, visszaigazolások, számlainformációk, számlák). Ennek mene-
dzselését az erre a célra kialakított EDI rendszerek támogatják.  
 
Az ötödik fázisként említhetjük a csoportmunkákat, együttesen kezelt elektronikus doku-
mentumok (dokumentumok, képek, videók, hanganyagok, faxok, stb.) csoportok számára biz-
tosított kezelését és az ún. „együttműködési terek” kialakítását, illetve ezek gyakorlati alkal-
mazásait. 
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10. Zárszó 
 
Az elkészített dokumentummal kapcsolatosan néhány észrevételt, megjegyzést kell tennünk. 
 
Legfőbb szándékunk szerint rá akartunk világítani arra, hogy a sok éves folyamatos fejlesztés 
eredményeként létrejött jelenlegi korszerűbb, hatékonyabb működés ellenére rengeteg még a 
tennivalónk. Egy olyan jövőkép felvázolása volt a célunk, melyben elsősorban nem az in-
formatikusok, hanem a legkülönbözőbb egyetemi polgárok igényeit tartjuk szem előtt.  Éppen 
emiatt az informatikai szolgáltatások valamennyi vetületét érintettük, számolva természetesen 
azzal, hogy emiatt többen találhatnak hiányosságokat egy-egy részterületen. Tudatában va-
gyunk annak is, hogy hatalmas feladatot jelent majd a vázolt stratégiai elvek gyakorlati 
megvalósítása, annak felügyelete és a stratégia célok folyamatos követése egyaránt. Indo-
kolt esetben a célok szerkezeti átalakításáról is gondolkodnunk kell, emiatt nem kerülhetjük 
meg a jelen dokumentum folyamatos, megfelelő verziószámmal ellátott dokumentumok fo-
lyamatos aktualizálását sem.  
  
A dokumentum szándékaink szerint a felső vezetés számára készült, ugyanakkor jellegénél 
fogva kikerülhetetlenül tartalmaz informatikai szakkifejezéseket is. A könnyebb érthetőség és 
értelmezhetőség érdekében a dokumentumhoz egy informatikai fogalomtárat is mellékelünk.   
 
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani minden egyetemi szakembernek és mindazon egye-
temi vezetőknek, név szerint: 
 
Dr.Ádám Veronika tudományos rektorhelyettes asszonynak, 
Berényi Zsuzsa igazgató asszonynak, Humánerőforrás-Gazdálkodási Igazgatóság 
Dr. Gera István dékán úrnak, Fogorvostudományi Kar  
Dr. Mészáros Judit főigazgató asszonynak, Egészségügyi Főiskolai Kar 
Dr. Pörzse Gábor igazgató úrnak, Pályázati és Innovációs Igazgatóság 
Dr . Szél Ágoston elnök úrnak,  Doktori Iskola  
 
akik véleményükkel, értékes javaslatukkal nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy jelen 
dokumentum minél teljesebben megfeleljen Egyetemünk jelenlegi sajátosságainak és elvárá-
sainak.  
 
 
Jelen Informatikai Stratégia a Szenátus 108/2006. (XI. 30.) számú határozatával az elfogadás 
napján lép életbe. 
 
Budapest, 2006. november 30. 
 
         Dr. Tulassay Tivadar s.k. 
             rektor 
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