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Történelmi szükségszerűség 

• az Európai Unió  
lisszaboni folyamata 

• adatszolgáltatási kötelezettség 

• a felsőoktatás minőségfejlesztése 

• felgyorsult változások a felsőoktatás jogi és gazdasági 
környezetében 

• felsőoktatási intézmények belső szerkezetének változása 

• versenyhelyzet éleződése a felsőoktatási szférában 

• objektív rangsorok hiánya 

 

 

 

 



Célok 

• az intézményi stratégiai célok jobb, pontosabb 
követése és mérése  

• az EMMI és egyéb felügyeleti szervek által előírt 
adatszolgáltatási kötelezettségek gyorsabb és 
munkaerő-hatékonyabb elvégzése  

• a döntés-előkészítéshez releváns és átlátható 
információ biztosítása 

• vezetői munka hatékonyságának növelése 

• elemzések, összefüggés-keresések, trend és 
tendencia vizsgálatok elvégzése  

• felsővezetői döntések hatásainak reálisabb elemzése 

• az oktatás minőségének növelése az adminisztrációs 
terhek csökkentésével 



AVIR rendszer 
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AVIR projekt feladatai 

• vezetői szakmai követelmények kialakítása 
• mutatószám rendszer kidolgozása 
• forrásrendszerek felmérése 
• adatelemzés 
• adatszótár készítése 
• adattár modell elkészítése 
• már működő tanulmányi, gazdálkodási, 

ügyviteli rendszerek integrálása 
• adattisztítás után az adattárház építése  
• adatelemző és vizualizáló rendszer elkészítése 
• VIR szabályzat elfogadása 
• ad-hoc lekérdezések lehetővé tétele 
• tesztelés, jogosultsági rendszer beállítása 
• rendszerbevezetés, oktatás 
• VIR kompetencia központ létrehozása 



Óbudai Egyetem AVIR Portál 



VIR mutatószámok 

64 stratégiai 
mutatószám 



AVIR riportok 

Riportgyűjtemény 48 riportot tartalmaz 



Ad-hoc lekérdezés 



AVIR beágyazottsága 

• Teljes körű bevezetés az 
egyetem összes szervezeti 
egységében 

• AVIR kompetencia központ 
működése 

• AVIR az egyetemi 
monitoring rendszer része 

 



AVIR szabályzat 



Problémák 

• Vezetői problémák 

– Idő hiánya a személyes kezelésre  

– Jogosultságok megtagadása a munkatársaktól 

• Környezet változása 

– Az adatszolgáltatási követelmények nem meghatározottak 

– Nem biztosított a forrásrendszerek szállítói részéről az adatszerkezet változatlansága  

– Bérszámfejtés MÁK-hoz kerülése 

• Forrásrendszer problémák 

– Új forrásrendszerek bevonásának szükségessége 

– Adatok tisztítása és a hiányzó adatok feltöltése 

• Magas fenntartási költségek 

– Személyi kiadások 

– Licence díjak 

– Fejlesztési költségek 



Továbbfejlesztési tervek 

• Új forrásrendszerek bevonása 

– Mobilitás 

– Pályázatok 

– 1mFt alatti állóeszközök 

• Stratégiai mutatószámok bővítése  

• Új riportok tervezése  

 

 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 
Dr. Seebauer Márta 
seebauer.marta@arek.uni-obuda.hu 


