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Bevezető 

Általános bevezető 

Az informatika több évtizede ott van már az iskolákban, legalább is tananyagként. Ezzel 

szemben az iskolavezetés, az iskolai adminisztráció sokáig nem, vagy alig használta a 

számítástechnikát, jobb esetben is csak a közismert szövegszerkesztőket vagy táblázatkeze-

lőket. Mindez igaz az iskola-fenntartókra is és csak a legutóbbi néhány évben bukkant fel 

az az igény, hogy az oktatási intézmények, mint meglehetősen bonyolult szervezetek hasz-

nálják a más területeken (iparban, bankszférában, közigazgatásban) már jól bevált adattáro-

lási, kezelési és feldolgozási technikákat. 

Nagy lökést adott ennek a változásnak az, hogy a nagy adatgyűjtők, az oktatás esetében ez 

maga az oktatási kormányzat egy ideje már csak elektronikus formában hajlandó elfogadni 

a kötelezően benyújtandó statisztikákat. Kijelenthető, hogy ez a trend megfordíthatatlan, a 

jövőben az oktatás területén folyó tevékenységek mind nagyobb része valósul meg elekt-

ronikus formában. Ez igaz magában az oktatási intézményben, de ugyanúgy igaz az iskola-

fenntartó szervezetnél és értelemszerűen a teljes ágazatban is. 

A központi-, a fenntartói- illetve az intézményi vezetés igények azonban eltérőek. Jellemző 

a magyar rendszerre, hogy a felsőbb szinten elhelyezkedő irányítás által megfogalmazott 

célok, igények határozzák meg egy-egy rendszer kifejlesztését, amelyet aztán az alsóbb 

szintre „kényszerítenek”. Ez a módszer azonban nem a végfelhasználót helyezi a közép-

pontba, nem a tényleges használó igények mellett fejlődik. Elsősorban a központi elektro-

nikus rendszereknél figyelhető meg, hogy néhol még szoftverfejlesztés alapvető szabályait 

sem tartják be a felhasználói interfészek kialakítása során. Egy-egy szoftver esetében a fel-

használó-barátság sokadlagos szempont, így sok intézményvezető, iskolatitkár inkább ne-

hézségként éli meg az elektronikus rendszerek használatát. Sokat hangoztatott, de alapve-

tően téves vélemény az, hogy az elektronikus iskolai rendszerekkel kapcsolatos ellenérzé-

sek a felhasználók alacsony számítógépes tudásából fakad. Képzett felhasználóknak, sőt 

informatikusoknak még frusztrálóbb az, hogy ha olyan felületen kell dolgozniuk, amelyek 

nem segítik a munkájukat, egyszerű manuális folyamatokat kell ismételgetniük, noha a gé-

pi feldolgozásnak pont ez lenne a feladata.  

Az intézményi elektronikus adminisztrációs rendszerek bevezetése, az intézményi folya-

matok számítógépes támogatása olyan összetett feladat, amely során nemcsak a száraz 
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technikai feltételek (hardver, szoftver) megteremtése a fontos, hanem a használathoz szük-

séges humán erőforrás biztosítása is.  

A szakdolgozat célja 

A szakdolgozatom célja, hogy áttekintést adjak az elektronikus iskolaadminisztrációs- és 

vezetői információs rendszerek használatáról a közoktatásban, bemutatva az elmúlt évtized 

intézményi szinten megvalósított fontosabb fejlesztéseit.  

További cél, hogy az elektronikus iskolaadminisztrációs rendszerek használatával kapcso-

latos kutatások alapján bemutassam az elért eredményeket és a kudarcokat. A szakdolgo-

zatban részletesen foglalkozom az elektronikus iskolaadminisztráció legnépszerűbb alkal-

mazásával, az elektronikus (digitális) osztálynaplóval (e-napló).  

A szakdolgozat terjedelmi okokból nem tér ki a központi rendszerek (pl. KIR) bemutatásá-

ra. 

Témaválasztás oka 

2002 óta fejlesztőként, majd később projektvezetőként vettem részt iskolaadminisztrációs 

rendszerek fejlesztésében illetve oktatási célú vezetői információs rendszerek tervezésében 

és kialakításában. Informatikus igazgatóhelyettesként az iskolaadminisztráció hozzám tar-

tozik, így napi felhasználóként is ismerem a problémákat. 

A Petrik TISZK vezetői információs rendszerének (VIR) tervezőjeként és a megvalósítási 

projekt vezetőjeként illetve - jelenlegi munkakörömben - használójaként szereztem tapasz-

talatot a komplex oktatási informatikai rendszerek kialakításáról, tervezéséről és kivitele-

zéséről. 

Hipotézisek felállítása 

Az elektronikus adminisztrációs rendszerek oktatási szférában történő bevezetése kudarcok 

és sikerek sorozata is lehet. A szakdolgozatban saját tapasztalat alapján állítom fel a jó is-

kolaadminisztrációs rendszer – elsősorban az elektronikus napló – jellemzőit, majd egy ku-

tatás keretében próbálom igazolni az hipotézisek helyességét.  

Véleményem szerint a jövő az interoperabilis, azaz a különböző informatikai rendszerekkel 

együttműködésre képes szoftvereké. Az ilyen rendszerek fejlesztése azonban komoly ter-

vezést, szaktudást és tapasztalatot igényel, amelyet a jelenlegi kvázi-piaci illetve a közpon-
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tosított modellek nem képesek hatékonyan megvalósítani. Ennek többféle oka van, ame-

lyekre igyekszem szakdolgozatomban részletesen kitérni. 

Az alapvető hipotézisek a szakdolgozatomban a következők: 

 a nagy, központi, monolitikus iskolai adminisztrációs rendszerek alkalmazása csak 

elméleti előnyöket jelentenek, a gyakorlatban – mivel nem képesek a felhasználói 

igények mentén fejlődni – kudarcot vallanak. 

 a jó intézményi oktatási szoftverek legfőbb jellemzői az egyszerűség, a könnyen 

kezelhetőség, a biztonság (adatvédelem, adatbiztonság) és a többféle IKT eszközön 

való használhatóság 

 a jövő az interoperabilis
1
, a különböző informatikai rendszerekkel együttműködésre 

képes szoftvereké. 

Kutatás módszertan 

Szakdolgozatom témájával kapcsolatban kérdőíves kutatás készült az elektronikus napló 

intézményi használatával kapcsolatban. A kérdőíves kutatás hatékonyságát növelő Interne-

ten keresztüli moderált online kérdőíves felméréssel valósult meg, amelyben az IOT nyúj-

tott segítséget. 

                                                 

1
 interoperabilitás: együttműködő képesség 
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Iskolaadminisztrációs rendszerek 

1.1. Történeti áttekintés 

1.1.1. KIMO (1997) 

Az Oktatási Minisztérium 1997-ben kifejleszttette a Közoktatás Információs Modelljét 

(KIMO)
2
, amely a közoktatásban használatos, a különböző jogszabályok által bevezetett 

fogalmakat, azok kapcsolatát, jellemzőit tartalmazza. A KIMO alkalmazásának célja az 

volt, hogy lehetségessé váljon az adatok, információk egységes értelmezése, és ez alapul 

szolgáljon az adatok összevethetőségéhez, lekérdezéséhez az oktatásirányítás szintjei kö-

zött, illetve az egyes szinteken belül.  

A KIMO – saját definíciója szerint - a közoktatás absztrakt objektumainak és ezek kapcso-

latainak a térképe. A KIMO fogalomrendszerében (tezaurusz) a modellezést kilenc típusba 

sorolt elemek, és az ezek közötti, hat típusba sorolt kapcsolatok segítségével végezték el. 

Ezeket a legfelső szintű fogalmakat csak egymással magyarázza, tulajdonképpen definiá-

latlan alapfogalmaknak tekinti.  

A 2000 évek közepén az Educatio Kft-nek a közoktatási adattárház és Vezetői Információs 

Rendszer kifejlesztésének előkészületei során a rendszer specifikációjához szüksége volt a 

KIMO-ra, amely a kifejlesztése óta eltelt idő miatt átdolgozásra szorult.  

A feladat megvalósítása a következőket fogalmazták meg:  

- a KIMO-nak - a kifejlesztése óta eltelt időben történt jogszabályváltozások miatt 

szükségessé váló - átdolgozását, amely magába foglalja a közoktatási fogalmak tar-

talmának felülvizsgálatát, a közoktatási rendszer új elemeinek meghatározását, be-

sorolását, új fogalmak beillesztését, ezek kapcsolatainak azonosítását, az adatok 

forrásának meghatározását,  

- a KIMO-hoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében webes böngészővel elérhe-

tő szolgáltatásként való átalakítását,  

- az átdolgozott verzió felhasználási jogának - az átdolgozás kivételével - területi és 

időbeli korlátozás nélkül valamennyi felhasználási módra kiterjedő átadását az 

Educatio Kht. és az Oktatási Minisztérium részére. 

                                                 

2
 http://www.maratom.hu/kimo/DomainModel/Documentation/KIMO.html 
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A KIMO egy korát jóval meghaladó fejlesztés volt, amelynek jelentőségét az akkori okta-

tásirányítása – véleményem szerint – nem használta ki teljes mértékben. Az első olyan le-

írásnak tekinthető, amely megpróbálta az oktatási folyamatokat és rendszereket struktúrába 

foglalni és informatikailag értelmezni. Azonban túlzottan absztrakt megfogalmazása és a 

hiányzó alkalmazások miatt nem fejlődhetett tovább. 

1.1.2. FŐKIR - Fővárosi Közoktatási Információs Rendszer (2003) 

A központi oktatásirányítás fejlesztései mellett – és attól független módon – 2003-ban in-

dult el a Főváros - mint legnagyobb közoktatási intézményfenntartó - fejlesztése egy okta-

tási célú informatikai rendszer kialakítására.  

 

1. ábra: FŐKIR rendszer felépítése 

Az alapcél egy „egységes nyilvántartó és adatszolgáltató rendszer kifejlesztése és működte-

tése a teljes intézménykörben (150 intézmény)” volt. A rendszer kifejezetten a FPH igénye-

ire készült, egy olyan adatszolgáltató szoftverként, amely a fővárosi pénzügyi elszámolá-

sok (normatíva, feladatfinanszírozás, stb.) egyszerűsítését és átláthatóságát tűzte ki célul. 

A rendszerrel szemben támasztott főbb követelmények az alábbiak voltak: 

- Elektronikus rendszer legyen: Adatnyilvántartás / Adatszolgáltatás / Ellenőrzés / 

Feldolgozás 

- Integrált legyen: Tanügy/Statisztika/Munkaügy/Finanszírozás/… 
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- Egységes legyen: Minden intézményben, minden intézménytípusban 

- Sztenderdizált legyen: Jogszabálykövetés, azonos értelmezés 

- „Védett” legyen: Adatvédelem, intézményi rendszerintegráció 

A FŐKIR egy decentralizált felépítésű informatikai rendszert valósított meg. Ez azt jelenti, 

hogy az intézményi adatok kezelés és tárolása helyben az intézményben valósult meg, és 

egy külön kiépített kommunikációs csatornán (VPN: Virtual Private Network) kommuni-

kált a fenntartó rendszerével.  

 

2. ábra: FŐKIR technikai felépítése 

A FŐKIR rendszer volt az első olyan nagy intézményi hálózatra kiterjedő elektronikus 

adminisztrációs rendszer, amely nem pilot projektként, tesztkörnyezetben valósult meg, 

hanem „éles” alkalmazásként működött.  

A pénzügyi elszámolást tartalmazó funkciói pedig egy új minőséget jelentettek a közokta-

tási adminisztráció digitalizálásában. Teljesen egységes hardverfelületen valósult meg, ami 

kezdetben nagyon sok előnyt jelentett főleg az üzembiztonság tekintetében. A későbbi fej-

lesztések során – a hardverek elavultsága miatt – azonban ez már inkább akadályozó té-

nyező volt. 
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Sikerességére jellemző, hogy bár a szakdolgozat későbbi részében tárgyalt OM féle akkre-

ditált iskolaadminisztrációs projekt első fordulójában a szoftver nem kapott akkreditációt 

(csak az egy évvel későbbiben), a Főváros vezetése továbbra is ezt a rendszert használta és 

nem váltott az akkor sikeresen akkreditált rendszerek valamelyikére. 

1.1.3. Oktatásadminisztrációt támogató alkalmazások (2003) 

Az Educatio Kht. az Oktatási Minisztérium támogatásával 2003. évben elkészíttette az ok-

tatásadminisztrációt támogató alkalmazások (más néven: iskolaadminisztrációs rendszerek) 

követelmény specifikációja alapverzióját.  

A dokumentum tartalmazta a közoktatási intézmények iskolaadminisztrációs rendszereinek 

követelmény célkitűzéseit, az informatikai rendszerek alrendszereivel szemben támasztott 

követelményeket, ellenőrzési szempontok és kapcsolatok részletes leírását. Tartalmazta to-

vábbá a minőségbiztosítás érdekében az elvárt teljesítési módszereket, szolgáltatásokat, a 

teljesítés elfogadását biztosító termékeket, dokumentációkat határozza meg a jogszabályi 

előírások fokozott szem előtt tartása mellett.  

Az Educatio Kht 2003. decemberében öt - közbeszerzési eljárásban kiválasztott - cég ré-

vén, a specifikációnak megfelelő négy külön fejlesztésű rendszert vezettetett be az ország 8 

régiójában, régiónként 20 intézményben. Ennek a projektnek a célja tapasztalatok gyűjtése 

a funkcionálisan és informatikai szempontból alkalmas adminisztrációs rendszerek segítsé-

gével a specifikáció gyakorlati alkalmazásáról, esetleges kiegészítési igényekről. 

Az NFT program keretein belül ezen projekt lezárásaként a következők valósultak meg:  

- az intézményeknél a náluk bevezetett rendszerek használata során a rendszerekkel, 

és ehhez kapcsolódóan elsősorban a követelményspecifikációval kapcsolatban ki-

alakult tapasztalatok, információk, változtatási-, kiegészítési-, esetleges hibajavítási 

javaslatok összegyűjtése kérdőíves formában, a kérdőívet az intézményeknek le-

vélben megküldve, majd a beérkezett válaszok feldolgozása, kiértékelése, összefog-

laló tanulmány készítése.  

- az első részfeladat eredményeképpen, illetve az Educatio Kht-nál a specifikáció el-

készülte óta összegyűlt információk felhasználásával, továbbá az eltelt idő alatt be-

következő jogszabályváltozásokra tekintettel - a specifikáció aktualizálása, átdol-

gozása és véglegesítése oly módon, hogy az minden tekintetben alkalmassá váljék - 

a későbbiekben jogszabályi szintre emelkedve - kötelező erővel meghatározták az 
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iskolaadminisztrációs rendszerek funkcionális és informatikai minimál-

követelményrendszerét.  

A véglegesített specifikáció alapján minősítési rendszer kidolgozására került sor, amely 

alapján a specifikáció jogszabályi szintre emelkedése esetén elvégezhető a hazánkban már 

bevezetett, vagy bevezetni tervezett iskolaadminisztrációs rendszerek auditálása és akkre-

ditálása. Ennek célja, hogy az intézmények csak olyan rendszereket vehessenek igénybe, 

amelyek megfelelnek a specifikáció előírásainak, és így az Oktatási Minisztérium által fel-

állított szakmai követelményeknek 

1.2. Akkreditált iskolaadminisztrációs rendszerek (2005) 

1.2.1. Akkreditált iskolaadminisztrációs rendszerek története 

2005-ben indult az Oktatási Minisztérium legnagyobb szabású projektje, amelynek célja 

hogy olyan ellenőrzött (akkreditált) adminisztrációs rendszereket vezessenek be a közokta-

tásban, amely segítségével megvalósulhat a teljes körű iskola adminisztráció elektronizálá-

sa. Az OM által megfogalmazott cél kettős volt: 

- Mindennapi intézményi adminisztráció megkönnyítése 

- Átláthatóság biztosítása (fenntartók, ágazati irányítás) 

A szoftverek elkészítésére nyílt pályázatot írtak ki, amely keretében egy specifikációs kö-

vetelményt csatoltak a megvalósítandó szoftver funkciójáról. A határidőre elkészített 

szoftverek egy akkreditációs eljáráson mentek keresztül, amely végén három szoftver ke-

rült kiválasztásra az OM által létrehozott Programtanács döntése alapján.  

Az akkreditációs eljárás első szakasza 2005. június 8-án lezárult, azaz azon szoftvereket 

akkreditálta a Programtanács javaslata alapján a Minisztérium, amelyek mindenben megfe-

leltek a követelményspecifikációban előírtaknak. 

A három akkreditált szoftver (Aromo, Magister, Taninfom) közül az informatikai normatí-

va terhére – mint kötött felhasználású normatíva – vásárolhatták meg a Fenntartók az in-

tézményeik részére a kiválasztott terméket. 

Az akkreditált szoftverek beszerzésének folyamat a következő lépésekből áll: 

1. A fenntartó az általa fenntartott valamennyi intézménnyel közösen dönt, hogy me-

lyik szoftvert kívánja bevezetni. Ennek célja, hogy egységes, ágazati szintű straté-

giai tervezés valósuljon meg azonos szoftverekkel. 
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2. A fenntartó egyedi árajánlatot kér a szállítótól 

3. A szállító az igények függvényében egyedi árajánlatot ad telepítésre, oktatásra, jog-

szabálykövetésre. 

4. A fenntartó szerződést köt a szoftver kizárólagos forgalmazójával 

5. A szoftver használati időtartama a fenntartó és a szállító együttes megegyezésének 

eredménye 

1.2.2. Akkreditált iskolaadminisztrációs rendszerek követelményei 

Az akkreditált szoftverekkel szemben az alábbi általános követelményeket fogalmazták 

meg: 

- nyújtson értékes szolgáltatást a fenntartónak, az iskolatitkárnak, igazgatónak, igaz-

gatóhelyetteseknek, osztályfőnöknek, tanárnak, alkalmazottnak, tanulónak és szü-

lőnek egyaránt 

- támogassa a tanárok és a tanulók értékelését, a napi és a stratégiai döntéseket 

- legyen alkalmas több tanév és több különböző képzési program egyidejű kezelésére 

- külön kezelje a pénzügyi évet és a tanévet, hiszen az iskolákban ez a kettő elválik 

egymástól 

- legyen karbantartható, fejleszthető és testre szabható; 

- kövesse a környezeti, jogszabályi, szervezeti, személyi, eszközellátottságban bekö-

vetkező változásokat, 

- legyen részletesen kidolgozott, jól szerkesztett felhasználói-üzemeltetési kéziköny-

ve (nyomtatott és PDF formátumban), a szoftverhez beépített súgót is kell biztosí-

tani. 

- a szoftverhez legyen felhasználói-üzemeltetői tanfolyam, amelynek legyen részlete-

sen kidolgozott írásos tanmenete és tananyaga. 

- a rendszer adatbázisaival kapcsolatban álljon rendelkezésre az adatszerkezet, adat-

bázis szerkezet és a teljes adatbázis struktúra részletes és pontos dokumentációja. 

- legyen egy képzeletbeli iskola adataival feltöltött adatbázis, amelyen a szoftver va-

lamennyi funkciója előzetes adatfeltöltés nélkül kipróbálható.  
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- legyen integrált rendszer, amelybe minden adatot csak egyszer kell felvinni, és 

minden adat bármely munkaállomásról elérhető, a megfelelő hozzáférési jogokkal 

rendelkező felhasználók számára, 

- működjön együtt elterjedten használt irodai programcsomaggal, az adatok legyenek 

exportálhatók a táblázatkezelő, illetve a szövegszerkesztő programba, 

- hagyományos és elektronikus úton biztosítson lehetőséget az iskolafenntartó és a 

központi oktatásirányítás adatszolgáltatási igényeinek kielégítésére, legyen képes 

kapcsolódni a közoktatás informatikai rendszereihez. 

- Intézmény egészére vonatkozó nyilvántartások 

o Intézmény és feladat-ellátási helyek  

o Ingatlanok, helyiségek  

o Eszközök  

o Szakfeladatok  

o Álláshelyek  

o Az intézménnyel kapcsolatban lévő szervezetek adatainak nyilvántartása 

- Személyzeti nyilvántartás 

o Alkalmazottak  

o Pedagógus tanügyi adatai  

- Tanulói nyilvántartás és kapcsolódó tevékenységek 

o Személyes adatok  

o Szociális adatok  

o Tanulók felvételével kapcsolatos ügyek kezelése  

o Tanulók távozásával kapcsolatos ügyek kezelése 

o Tanuló pénzügyi adatai  

o Tanulók tanulócsoportokba (osztály, csoport) sorolása  

o Tanuló értékelése (naplóvezetés, félévi értesítő nyomtatása, vizsgák  

o Tanuló mulasztásai  
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- Az oktatás szervezése és lebonyolítása 

o Tankönyvek 

o Tantárgyak 

- Keresések, nyomtatások  

o Központi keresőmodul 

o Exportálás  

- Nyomtatványok 

o Általánosan használt iskolai nyomtatványok előállítása 

- Statisztikai jelentés készítése 

o OSAP, KIR-STAT lekérdezés 

- Adatbiztonság 

o Azonosíthatóság 

o Jogosultságkezelés 

o Naplózás 

o Adatbázis visszaállítás 

1.2.3. Elért eredmények és kudarcok 

Az elmúlt hat évben az oktatási kormányzat több milliárd forintot költött az akkreditált is-

kolaadminisztrációs szoftverek licenszelésére, hiszen a szoftverek forgalmazóitól minden 

évben meg kellett vásárolni az adott évre vonatkozó szoftver-felhasználási jogot.  

Az oktatási kormányzat annak idején helyesen ismerte fel az elektronikus iskolaadminiszt-

ráció jelentőségét, helyes törekvésnek számított az is, hogy ez megpróbálta piac konform 

módon kezelni. 

Bár a szándék alapvetően helyes volt, de az elmúlt évek összesítése alapján kudarcnak 

tekinthető az iskolaadminisztrációs projekt.  

A dolgozathoz készült felmérés alapján megállapítható, hogy az iskolák nagyon alacsony 

hányada használja ténylegesen az akkreditált rendszereket, többségük inkább a piacon 

kapható más terméket vásárol (pl. e-napló) vagy saját fejlesztéseket használ. 
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A kudarc okai: 

- Az iskolaadminisztrációs rendszerekkel szemben támasztott követelményspecifiká-

ció alapvetően elhibázott volt. A szoftverfejlesztés módszertana alapján az ún. kö-

vetelményspecifikáció a szoftverrel kapcsolatos kimeneti (funkcionális) követel-

ményeket írja le. Az OM féle követelményspecifikáció ezen messze túlterjeszkedve 

a szoftverek működésére vonatkozó szabályokat fogalmazott meg, így a kimeneti 

szabályozás mellett egyfajta folyamatszabályozást is megpróbált megvalósítani.  

Keveredtek benne a követelményspecifikációs leírások és a logikai rendszertervi 

fogalmak. Így képtelen volt a követelményspecifikációk alapfunkcióját ellátni. 

- A megfogalmazott követelmények széles köre és a rövid határidő miatt csak olyan 

rendszerek voltak képesek akkreditációt szerezni, amelyek fejlesztése már évekkel 

ezelőtt elkezdődött. Az akkreditációt így sokan előre „leosztottnak” tekintették és 

szerepe csak formai volt.  

- Az akkreditációs eljárásban során történtek furcsaságok, pl. az ún. FŐKIR rendszer, 

amely akkor már több éve bevezetett és használatban lévő rendszer volt csak a má-

sodik körben kapott akkreditációt, ugyanakkor félkész termékek már az első körben 

sikeresen szerepeltek. Sok kisebb oktatási szoftverfejlesztő cég az egész folyamatot 

kizárólag a piac monopolizálásának tekintette, bizonyos értelemben nem is alapta-

lanul. 

- Az akkreditációs folyamat átláthatatlan volt, nem készült olyan tesztrendszer, 

amely alapján objektíven megállapítható lett volna, hogy egy-egy szoftver valóban 

teljesíti-e a megfogalmazott követelményeket. 

- 2006 óta nem volt akkreditációs eljárás, így új szoftverek, új piaci szereplők nem 

jelenhettek meg. 

- A szoftver felhasználója az iskola volt, de a forgalmazók a Fenntartókkal kötöttek 

szerződést, így az új felhasználói/intézményi igények csak lassan jelentek meg a 

szoftverekben. A forgalmazók nem az volt a fontos, hogy az iskolákat győzzék meg 

a termékük kiválóságáról, hanem a Fenntartók felé lobbiztak a megrendelésért. 

- Az oktatási piac megmerevedett, új termékek és új piaci szereplők nem tudtak meg-

jelenni. Ez gátolta az innovációt, hiszen az akkreditált termékek gyártói a „biztos” 

piacuk kényelmében nem szívesen költöttek nagyobb fejlesztésekre. 
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- Az informatika normatíva iskolaadminisztrációs szoftverekre fordítható részét köte-

lezően akkreditált iskolaadminisztrációs szoftverre kellett költeni, akár szüksége 

volt erre az iskolának akár nem. 

- Nagyon drága lett a rendszer fenntartása, hiszen minden évben szoftverbérleti díjat 

kell fizetni a forgalmazók felé. Ez éves szinten többszáz millió forint kiadást jelent. 

Időről időre - főleg tanárokkal való beszélgetés során - felmerül az a kérdés, hogy nem le-

hetne-e egy rendszert kifejleszteni és akkor minden iskola azt használná. Ez sokak szerint 

egyszerűbb és olcsóbb megoldást jelenthetne a jelenlegi helyzethez képest.  

Én magam nem osztom ezt a véleményt. Bár kétségkívül vannak előnyei ennek a megol-

dásnak, ugyanakkor sok érvet lehet találni az „egy nagy központi rendszer” ellen: 

- a legfontosabb érv az iskolák különbözősége. A jelenlegi oktatási rendszerünkben 

szinte lehetetlen olyan szoftver kifejleszteni, amely minden iskolatípusban egysze-

rűen és könnyen kezelhetően működik. Márpedig az digitális világ alapvető jel-

lemzője, hogy az egyszerű működésű eszközök terjednek el, a felhasználók ezeket 

kedvelik és használják
3
. Így az olyan rendszerek, amelyek ezt nem képesek teljesí-

teni kudarcra vannak ítélve. 

- az olyan központosított rendszerek működését amelyek Interneten elérhető szerve-

reken üzemelnek nagyban befolyásolja az Internet sebessége. Az olyan iskolák-

ban ahol a megfelelő infrastruktúra nem áll rendelkezésre nagyon nehezen kezelhe-

tők az ilyen típusú szoftverek, nem is beszélve az esetleges szolgáltatás kiesésből 

származó problémákra. 

- a rendszerek fejlődésének gátat szab, hogy megfelelő piaci verseny hiányában az 

innovatív megoldások nem jelennek meg, egy szűk fejlesztői kör ötletei és lehe-

tőségei mentén valósulhatnak meg csak fejlesztések. 

- az adatok - és különösen a minősített adatok - központi tárolása és feldolgozása in-

formáció- és adatvédelmi szempontból erősen aggályos. A manapság divatos 

„felhő” alapú informatikai technológiákban is gondot okoz a cégek adatvédelmi és 

biztonsági előírásainak (policy) maradéktalan betartása. 

                                                 

3
 lásd pl. az Apple cég sikereit az elmúlt években 
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- nehezen vagy szinte egyáltalán nem valósítható az ún. interoperabilitás, különö-

sen a szemantikus interoperabilitás. A szemantikus interoperabilitás szintjén nem-

csak fizikailag lehetséges az adatcsere, hanem a rendszerek egymás adatait "értel-

mezni" is tudják. Ez azt jelenti, hogy a küldő rendszerben keletkezett adat olyan 

módon kerül át a fogadó rendszerbe, hogy a fogadó rendszer ugyanolyan művelete-

ket tud rajta végezni, mintha az adat a fogadó rendszerben keletkezett volna, és a 

rendszer felhasználók is ilyen módon tudják az adatot használni. (Technikai 

interoperabilitásról akkor beszélünk, ha a rendszerek között fizikailag lehetséges az 

adatcsere, és az egyik rendszerből a másikba eljuttatott információ a rendszert 

használó ember számára értelmezhető.) 

1.3. Iskolaadminisztrációs rendszerek használatának felmérése 

(TAMOP 3.1.1) 

2010-ben az OFI a „TAMOP 3.1.1 7.4.2 elemi projekt - Adminisztrációs és információs 

rendszerek használatának feltárása a közoktatási intézményekben” címen végzett egy kuta-

tás/felmérést az adminisztrációs rendszerek használatával kapcsolatban. 

A TÁMOP 3.1.1 7. 4. elemi projekt elsősorban az iskolai adminisztráció vonatkozásában 

vizsgálta és értékelte az iskolai digitális munkakörnyezetet, feltárva és bemutatva az isko-

laadminisztrációs rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hazai tapasztalatokat.  

A kutatás a felhasználók szempontjából vizsgálta az eltérő rendszerek működését, kitérve 

az olyan kérdéskörökre, mint az infrastrukturális adottságok, a felhasználói kompetenciák 

megfelelősége, a felhasználók attitűdje, illetve az egyes alkalmazások/rendszerek felhasz-

nálóbarát jellegére. Az adatok támpontokat adhatnak a közoktatás központi információs 

rendszerének szabványosításán, egységesítésén dolgozók számára, illetve segíthetik a kü-

lönböző iskolaadminisztrációs rendszerek használatának terjedését. 

A 3/2005. (III.1.) OM rendelet az informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású 

támogatással megalapozta az iskolai adminisztrációs tevékenységek információtechnológi-

ai támogatását. Az informatikai normatívából beszerzendő adminisztrációs szoftverek akk-

reditációs eljárás keretében kerültek kiválasztásra 2005 és 2006 folyamán.  

A projekt az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszerek (AIAR) hazai terjesztési mo-

delljének vizsgálatát tűzte célul. A kutatás bemutatja a magyarországi kvázi-piaci szoftver 

terjesztési modellt sajátosságait, összevetve azt az USA-ban elterjedt tisztán piaci alapú 
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terjesztési modellel. Az intézményekben gyűjtött adatok alapján megismerhető a szoftve-

rekre alapozott iskolai adminisztráció napjainkra kialakult gyakorlata. 

A kutatás során felhasznált információk négy eltérő forrásból származtak.  

 Az AIAR bevezetésének folyamatának jogi hátterét bemutató tanulmány. (Pethő 

2009) .  

 Interjúk és esettanulmányok készültek AIAR-t használó intézményekben. (MEDI-

ÁN 2010)  

 Kérdőíves adatfelvétel valósult meg intézményvezetők, iskolatitkárok és rendszer-

gazdák megkérdezésével. (MEDIÁN 2010)  

 Internetes kommunikációs csatornák (fórumok, levelezőlisták) figyelése. 

Az adatgyűjtés korlátját jelentette, hogy az AIAR-ek felhasználói aktivitását mutató sta-

tisztikákat a szolgáltató cégek természetszerűleg üzleti titokként kezelték 

 

3. ábra: TAMOP 3.1.1 kutatás eredményei
4
 

                                                 

4
 forrás: http://infographics.blog.hu/2012/02/11/iskolai_adminisztracio) 
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Az AIAR-ek bevezetésére 2005 folyamán kialakított szolgáltatásterjesztési modell célja 

volt a piaci hatékonyságot biztosító tényezők érvényre juttatása. Mivel a 2006-os évet kö-

vetően fokozatosan megszűntek a terjesztési modell piaci elemei, ezért néhány év alatt 

mintegy 75 százalékos aránnyal domináns helyzetbe került egyetlen szolgáltató.  

Az AIAR terjesztési modelljében előzetesen nem állapítottak meg pontos célértéket, ezért a 

2006-2011 között elért penetráció megfelelősége és rentabilitása nem ítélhető meg az ere-

deti szándékok alapján. A kutatás 2010-ben 65 százalékra becsülte azoknak az iskoláknak 

az arányát, melyekben az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszer legalább egy funkci-

óját kihasználják.  

Az általam 2012-ben végzett nem reprezentatív kutatás ennél jóval alacsonyabb értéket 

mért (kb. 25%). A két érték közötti eltérésre magyarázat lehet, hogy az intézmények egy 

része még akkor is azt vallotta, hogy használja az akkreditált rendszert, ha ez ténylegesen 

nem is valósult meg. Ennek oka, hogy az akkreditált rendszerek használata elvileg kötelező 

az intézmények részére, így az esetleges retorziótól való félelem motiválta a „használjuk” 

választ. Ugyanakkor a név nélküli kutatásban már a tényleges állapotot merték megadni. 

Az OFI kutatás megállapítása szerint: „A hatékonyságot javító piaci mechanizmusok gyors 

háttérbe szorulása miatt az erőforrások együtt tartásában és akkreditációs kritériumokkal 

terelt allokálásában fedezhető fel a Magyarországon bevezetett kvázi-piaci terjesztési mo-

dell fő előnye. A modell gyengesége az alacsony szintű átláthatóság és a használat arányos 

finanszírozás elvének háttérbe szorulása.  

Legnagyobb érdekeltséget az e-napló alkalmazása terén mutattak az iskolák. Az osztályozó 

naplót a mintába került iskolák 71 százaléka egyelőre csak papíron vezeti, csak elektroni-

kusan 20 százalék, és mindkét módon 9 százalék. (A vizsgálati mintában felülreprezentáltak 

voltak az elektronikus adminisztrációt alkalmazó iskolák, így a teljes intézményi körben 15-

20 százalékra becsüljük az elektronikus napló használatát „. 
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Elektronikus osztálynapló: az e-napló 

1.4. Elektronikus (digitális) osztálynapló jellemzői  

XXI. század modern iskolájában elengedhetetlen a korszerű infokom-

munikációs eszközök használata az oktatással kapcsolatos adminiszt-

ráció területén is. Ennek egyik hatékony eszköze lehet az elektronikus 

napló alkalmazása, amely alkalmas a tanárokra, az osztályfőnökökre 

nehezedő adminisztrációs terhek könnyítésére. 

Az elektronikus naplók használatával szemben azonban a mai napig is számos ellenérzés 

van az iskolák pedagógusaiban és vezetőiben. Ezek egyrészről az elektronikus napló jog-

szerű - a papír alapú naplót teljes körűen kiváltó - használatával kapcsolatosak, sok intéz-

mény nem tudja eldönteni, hogy az e-napló használata megfelel-e a jogszabályi előírások-

nak, használata tényleges előnyt biztosít-e a tanárok, diákok és szülők számára. 

Az iskolák jelentős részének az e-naplókkal kapcsolatos ellenérzéseit fokozhatja, hogy a 

szoftver bevezetésekor nagyon sok adatot (tanuló, tantár, tantárgy, osztály, csoport, tan-

tárgyelosztás, órarend, stb.) kell a programban rögzíteni. További probléma lehet, ha a 

szoftver kezelése túlbonyolított, az alapvető adminisztrációs funkciók használata körülmé-

nyes.  

Az e-napló szoftverek egyik nagy kihívása, hogy az intézményi specialitásokat mennyire 

hatékonyan és egyszerűen tudja kezelni. Egy szoftver kiválóan működhet egy homogén 

szerkezetű iskolában (pl. egy klasszikus gimnázium), de egy összetettebb feladatellátással 

rendelkező szakiskolában vagy szakközépiskolában már nem elégséges a tudása. Szinte le-

hetetlen olyan szoftvert készíteni, amelyik amellett hogy minden iskolatípusban használha-

tó, egyben könnyen kezelhető is legyen. Ezért fordulhat elő az, hogy egy iskolában egy 

adott e-napló szoftvert sikeresen használnak, míg ugyanezen szoftver másik intézményben 

való bevezetése kudarchoz vezet. 

Érdemes azonban megjegyezni, hogy egyre több a sikertörténet az e-naplók területén. Az 

olyan intézményekben ahol tudatosan, tervszerűen vezették be az elektronikus naplót, ahol 

a megfelelő IKT eszközök rendelkezésre állnak (vagy a meglévők tudatos hasznosítása 

megvalósul) ott az e-naplót sikeresen használják és már el sem tudnák képzelni a visszalé-

pést a papíralapú rendszerhez. 
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Az e-napló használatával kapcsolatosan az alapvető kérdés, hogy mikor és miért érdemes 

áttérni annak használatára? Nyilvánvaló tény, hogy elektronikus napló akkor érdemes 

használni ha: 

 egyszerűbben, gyorsabban lehet kitölteni, mint a papír alapú naplót, 

 segítséget, könnyebbséget jelent az adminisztrációban a szaktanároknak, osztályfő-

nököknek, iskolavezetésnek egyaránt, 

 az intézmény bármely osztályterméből, tanterméből, helyiségéből egyszerűen elér-

hető,  

 képes előállítani – nyomtatható formában – a hagyományos naplónak megfelelő 

dokumentumot,  

 integrálható a meglévő iskolai rendszerekkel, szoftverekkel, 

 alkalmas a meglévő iskolai nyilvántartások (pl.: Excel táblázatok) importálására,  

 a szülő, tanulók számára egyszerűen és biztonságosan elérhető,  

 teljes körűen megfelel a jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel a tanulók, pe-

dagógusok személyes adatainak kezelése tekintetében, 

 használata sem a tanárok, sem pedig a szülők, diákok részére nem igényel különö-

sebb informatikai ismereteket.  

Az elektronikus napló célja, hogy egyesítse a hagyományos papír alapú napló és az elekt-

ronikus adattárolás és feldolgozás előnyeit. A papír alapú naplók nyilvánvaló előnye a 

használatának megszokottsága, ill. annak – szó szerinti – kézzel foghatósága, az ebből fakadó 

hivatalos jellege. Ezért lényeges, hogy az e-napló szoftverek képesek legyenek a papír ala-

pú naplót is előállítani, kinyomtatni. 

A közoktatásban és a szakképzésben az utóbbi időkben egyre inkább jellemző váltak a kü-

lönböző szakirányoknak, tagozatoknak, szakmáknak megfelelő csoportfoglalkozások, me-

lyek során egy osztály azonos tanórája akár 3-4 különböző csoportbontásban – akár eltérő 

tantárgyakkal – kerül megtartásra. Minden tanár rémálma az óra eleji „naplóvadászat”, 

amikor egyidejűleg több csoportban is szükséges lenne a napló, az tanórák vagy jegyek be-

írására. Az iskola minden helyiségéből elérhető elektronikus napló révén azonban ez a 

probléma megszűnik, hiszen egyidejűleg minden tanár elérheti a virtuális osztálynaplót.  
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Az elektronikus napló használatával lényegesen könnyebben ellenőrizhető és nyomon kö-

vethető a tanárok munkája is, mivel az iskolavezetés szinte percre kész információkat kap-

hat a megtartott tanórák, a beírt hiányzások és érdemjegyek tekintetében. A jogszabályi 

változások miatt az iskolákban az eddigiekhez képest is kiemelkedően fontos feladat lesz a 

hiányzások, mulasztások pontos, időbeni adminisztrálása, naprakészsége. Kizárólag az 

elektronikus rendszerek alkalmasak arra, hogy naprakészen, mindig az aktuális állapotnak 

megfelelően tájékoztassák az osztályfőnököt, az iskolavezetést a tanulók mulasztásairól, 

időben figyelmeztessék a pedagógusokat a mulasztásokkal kapcsolatos problémákra.  

Az e-napló használatával nagymértékben egyszerűsödik az osztályfőnökök munkája is. Az 

eddig kézzel vezetett és összesített hiányzásokat, statisztikákat a számítógép segítségével 

pillanatok alatt lehet előállítani. A félévi, év végi értekezletekhez gyorsan lehet a teljes 

osztályra vonatkozó áttekintő táblázatokat készíteni a tanulmányi adatok bemutatására is.  

Az elektronikus rendszerek a tanulók és szüleik számára is a tájékoztatás új formáját je-

lenthetik. A tanulók, szülők – megfelelő jogosultság birtokában – hozzáférhetnek az elekt-

ronikus naplóhoz, megnézhetik az osztályzatokat, a mulasztásokat, ill. a tanulóhoz kapcso-

lódó különböző feljegyzéseket is. 

Napjainkban a piacon már számos elektronikus naplószoftver elérhető. Ezek között vannak 

fizetős, dobozos vagy on-line elérésű programok, valamint ingyenes (vagy annak hirdetett) 

termékek is. Amennyiben egy iskola eldöntötte, hogy bevezeti az e-naplót érdemes néhány 

szempontot alaposabban is megvizsgálni, annak érdekében, hogy az igényeinek leginkább 

megfelelőt legyen képes kiválasztani. 

A legfontosabb szempont a szoftver egyszerű használata, kezelhetősége. Egy jól működő 

elektronikus napló kezeléséhez nem szükségszerű magasabb szintű informatikai ismeret. 

Olyan szoftvert érdemes választani, amelynek kezelése a legtöbb esetben magától értetődő, 

valamint alkalmas arra, hogy használható legyen a megszokott irodai szoftverekkel együtt. 

Az elektronikus napló használatával nincs szükség párhuzamosan papír alapú naplóve-

zetésre is. Az e-napló használatának minden előnyét elveszthetjük, ha a tanároknak együt-

tesen kell vezetni az elektronikus és a hagyományos naplót is, ezért olyan szoftvert kell vá-

lasztani, amely mindenben megfelel a jogszabályi előírásoknak is. 

Érdemes továbbá olyan szoftvert választani, amely képes kapcsolódni az iskola már mű-

ködő rendszereihez, szoftvereihez, használni azok szolgáltatásait.  



 
- 22 - 

 

4. ábra: Integrációs szolgáltatások az @Napló rendszerben 

Egy meglévő címtárhoz vagy levelezőrendszerhez (pl.: Active Directory, Exchange szer-

ver) való kapcsolódás lehetősége esetén nincs szükség az e-naplóhoz külön felhasználó-

kezelésre, új felhasználónevek és jelszavak megtanulására, hanem minden egy – már meg-

lévő - rendszerből válik kezelhetővé. Ez növeli az alkalmazás- és adatbiztonságot. 

Ugyancsak fontos szempont a szoftverhez nyújtott kiegészítő szolgáltatások. A forgalma-

zó által biztosított telepítés, az adatfeltöltés támogatása, a felhasználók helyszíni oktatása, a 

terméktámogatás, valamint a javítások és fejlesztések folyamatos biztosítása nagymérték-

ben megkönnyítheti az átállást az elektronikus rendszerre.  

Egy oktatási intézménybe az e-napló bevezetési időszaka a legkritikusabb időszak. A "mé-

zesmadzag" módszertől (a tanárok a szoftver mellé kapnak informatikai eszközöket, pl.: 

netbookokat, laptopokat) a "furkósbot" módszerig ("ha nem írod be az órádat nem kapsz 

fizetést") többféle ösztönző rendszer létezik.  

A megfelelő technikai háttér és támogatás (support) biztosítása a sikeres bevezetés egyik 

záloga. Ugyanakkor további lényeges szempont, hogy a párhuzamos vezetés időszakát (te-

hát amikor egyidejűleg kell vezetni a papír alapú, ill. az elektronikus naplót is) minimali-

zálni kell, néhány hónapos próbaüzem után – ha bevált a rendszer – csak az elektronikus 

változatot szükséges folytatni.  

Végezetül érdemes megemlíteni, hogy az elektronikus naplók üzemeltetése során számos 

további tényezőt szükséges figyelembe venni. A központi üzemeltetésű szoftverrendszerek 

– bár számos kényelmi szolgáltatást biztosítanak – a legtöbb esetben további járulékos 
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költségeket igényelnek (szoftverbérlet, Internet kapcsolat költsége), amelyekre nem árt fel-

készülni. Javasolt tájékozódni a frissítések gyakoriságáról, valamint a változáskövetési 

megoldásokról is.  

Minden esetben érdemes a vásárlás előtt felkeresni a forgalmazó weblapját, mivel an-

nak színvonala, naprakészsége, frissítésének rendszeressége is sokat elárulhat a program 

minőségéről. Amennyiben a program rendelkezik demó változattal - ez elvárható a tisz-

tességes forgalmazóktól - mindenképpen próbáljuk ki a szoftvert, ismerkedjünk meg annak 

lehetőségeivel.  

Összefoglalva tehát, egy jó digitális napló: 

 egyszerűen és könnyen kezelhető legyen 

 alkalmas legyen a papír alapú napló teljes körű helyettesítésére 

 képes legyen az iskolai dokumentumok előállítására nyomtatott és elektronikus 

formátumban egyaránt 

 Paraméterezett, testreszabható funkciói legyenek, hogy minden intézmény csak a 

szükségleteink megfelelő adatokat kezeljen 

 Igazodjon az adminisztrációs rendszer adattartalmának feltöltöttségéhez, nem szük-

séges minden adat megadása a napló használatához 

 Platform-, és eszközfüggetlen legyen, pl. tetszőleges böngészőprogrammal ellátott 

infokommunikációs eszközön legyen használható 

 A személyes adatok - megfelelve a nemzetközi adatvédelmi ajánlásoknak - az in-

tézmény szerverén kerüljenek tárolásra 

 Integrálható legyen a meglévő iskolai szoftverrendszerekhez is (pl. címtár, levele-

zés, csoportmunka szoftverek) 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az elektronikus naplót használó pedagógusok és szü-

lők általában elégedettek a digitális kultúraváltással, hatékonyan képesek hasznosítani a 

szoftverek által nyújtott szolgáltatásokat. 

Napjainkban azonban az informatikai eszközök is forradalmi változáson mennek keresztül. 

A hagyományos PC-ket egyre inkább kiszorítják a hordozható, többfunkciós infokommu-

nikációs eszközök (notebook, netbook, TablePC, SmartPhone), amelyek alapfunkcióvá 



 
- 24 - 

válnak az olyan technológiai megoldások, mint a WiFi kapcsolat, az érintőképernyő, a 

GPS valamint az ehhez kapcsolódó alkalmazások.  

 

5. ábra: e-Napló mobil eszközön 

A jövő elektronikus naplóinak is fel kell készülniük ezekre a kihívásokra. Olyan szoftvere-

ket kell fejleszteni, amelyek bármilyen kommunikációs eszközön használhatók, képesek 

kapcsolódni más rendszerekhez, kezelésük túllép a hagyományos billenytűzet-egér kombi-

náción.  

Az informatikai eszközök egyre szélesebb körű térhódításával az elektronikus naplók is 

„sikerre vannak ítéltetve”. A papír alapú rendszerek szerepét az oktatásban is fokozatosan 

átveszik a korszerűbb és környezettudatosabb megoldások. Bízzunk benne, hogy a nem túl 

távoli jövőben a tanárok nem osztálykönyvekkel, hanem laptopokkal, táblaszámítógépek-

kel járnak majd az órákra 

1.5. Jogszabályi háttér 

Az intézmények rendszeres ellenőrzései kapcsán visszatérő kérdés a osztálynapló elektro-

nikus kiváltására vonatkozó jogszabályi megalapozottság, azaz ki lehet-e váltani a klasszi-

kus papíralapú osztálynaplót elektronikus változattal. 
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2005-ben az iskolaadminisztrációs rendszerekkel kapcsolatos kérdések
5
 között szerepelt a 

következő kérdés illetve válasz: 

„Kérdés: Az akkreditációs eljárásban szereplő követelményspecifikáció említette az elekt-

ronikus napló funkciót. Megvannak-e azon jogi feltételek, melyek lehetővé teszik azt, hogy 

az elektronikus naplóval a hagyományos naplót kiváltsák a közoktatási intézmények? 

Válasz: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet 

az iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az osz-

tálynapló (csoportnapló) használatát. A jogszabály a nyomtatvány kivitelével, formájával, 

tartalmával kapcsolatos előírást nem tartalmaz, nincs tehát közoktatási jogszabályi akadá-

lya annak, hogy elektronikus osztálynapló, csoportnapló bevezetésére kerüljön sor. Az 

elektronikus napló-nyomtatvány az OM hozzájárulása nélkül is előállítható és forgalmaz-

ható. A naplók használata során érvényesíteni kell a személyes adatok védelméről szóló 

jogszabályi előírásokat is. Az osztálynapló pénzügyi dokumentum is, ezért a szoftverfejlesz-

tés során figyelemmel kell lenni az intézményfenntartók vele szemben megfogalmazódó 

igényeire is.” 

Az OH állásfoglalása (2006): 

”…Az Oktatási Hivatal állásfoglalása alapján bárki használhat elektronikus naplót, mert a 

törvény szerint naplót vezetni kötelező, de a jogszabály nem szabályozza azok adattartal-

mát és szerkezetét - így mind a kézírásos, mind az elektronikus adattartalmú naplók elké-

szíthetőek helyileg. Az elektronikus naplóba gondosan bevitt tartalmakat továbbra is ki kell 

nyomtatni, és őrizni kell őket legalább öt éven át (papíron, mappákban, a tanárok kézje-

gyével ellátva).…” 

OKM állásfoglalása a tanulmany.info megkeresésére(2007): 

„Megkeresésünket követően az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatás-igazgatási 

osztály részünkre megküldött levelében tájékoztatta a tanulmanyi.info üzemeltetőjét arról, 

hogy a tanulmanyi.info szolgáltatást, mint elektronikus napló megoldást engedélyeztetni 

nem szükséges, annak felhasználásáról az intézményvezető vagy fenntartó szabadon dönt-

het. Dr. Szüdi János Közoktatási Szakállamtitkár levelében kitért többek között arra is, 

hogy a naplóvezetés mind papír mind elektronikus úton megtörténhet, viszont mindkettőt 

esetében papír alapon kell irattároznia a naplókat (napló lapokat) az intézménynek. A pa-

                                                 

5
 http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/archivum/gy-iskolai 
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pír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi köve-

telmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az intézményve-

zetőnek kell gondoskodnia. Az oktatási intézmények a fentiekkel kapcsolatos kérdéseik te-

kintetében fordulhatnak az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közoktatás-igazgatási osz-

tályához.” 

A nyomtatványokra vonatkozó szabályozások: 

A közoktatási törvény (Kt.) 72. § (2) bekezdése az alábbi módon szabályozza a közoktatási 

intézményi nyomtatványok, illetve az azokat részben kiváltó informatikai rendszerek al-

kalmazási szabályait: 

72. § . (2) Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, illetve bizonyítvány kiállítá-

sához szükséges nyomtatvány alkalmazható, amelyet az oktatásért felelős miniszter, szak-

képesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

jóváhagyott. A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló 

nyomtatvány előállításához, forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést 

tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter engedélye 

szükséges. Az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesíté-

séről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést ta-

núsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóvá-

hagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi köve-

telmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány 

kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt azonban nyomtatott formában is elő kell állí-

tani, és meg kell őrizni. 

Az időközben megjelent új „Köznevelési törvény” (2011. évi CXC. törvény A nemzeti 

köznevelésről) szinte változtatás nélkül tartalmazza a korábbi szöveget: 

57. § (6) Az iskolai nyomtatványok – az év végi bizonyítvány és az állami vizsga 

teljesítésérõl kiállított bizonyítvány kivételével –az oktatásért felelős miniszter, szakképesí-

tést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által 

jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi kö-

vetelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány 

kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomta-

tott formában, és meg kell őrizni. 
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11/1994 MKM rendelet: 

A foglalkozási napló 

5. Az óvodai, a tanórai, a tanórán kívüli, valamint a kollégiumi foglalkozásokról a nevelő 

munkát végző, illetve a foglalkozást tartó pedagógus foglalkozási naplót (csoportnaplót, 

osztálynaplót, sportnaplót stb.) vezet. A foglalkozási naplót az óvodai nevelés, iskolai neve-

lés és oktatás nyelvén kell vezetni. 

A tanügyi nyilvántartások vezetése 

10. a) A pedagógus csak a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatokhoz nélkülözhetet-

len ügyviteli tevékenységet köteles elvégezni. 

b) Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, és kiállítja a bizonyítványt, vezeti a 

továbbtanulással összefüggő nyilvántartást. Alapfokú művészetoktatási intézményben a 

hangszert, illetve a csoportos tantárgyat oktató szaktanár - az intézményvezető megbízása 

alapján - vezeti az egyéni foglalkozási naplót, a csoportos foglalkozási naplót, a törzslapot 

és kiállítja a bizonyítványt. 

Irattári terv 

16. Naplók 5 (év) 

Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok 

22. Osztálynapló (csoportnapló)  

További – az elektronikus naplók szempontjából fontos - jogszabályi hivatkozások
6
: 

 adatvédelem: 2.számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez;  

 adatszolgáltatás: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról; . számú melléklet az 

1993. évi LXXIX. törvényhez; 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet - a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról; 4. számú melléklet a 20/1997. (II. 

13.) Korm. rendelethez;  

                                                 

6
 Teljes lista: http://wiki.mayor.hu/doku.php?id=jogtar:adatkezeles 
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1.6. Kérdőíves kutatás az elektronikus naplóról 

1.6.1. Kutatási kérdőív 

Az e-naplók használatáról készített felmérésben
7
 270 iskolából több mint 500 tanár véle-

ménye jelenik meg az ország teljes területéről. A felmérés során az alábbi kérdésekre kel-

lett válaszolni: 

 Az Ön iskolájában használnak-e elektronikus naplót? 

 Melyik elektronikus naplót használják? 

 Elégedettek-e a jelenleg használt szoftverrel? 

 Mit tart a legfontosabbnak egy elektronikus naplóban? 

 Miért nem szeretnének e-naplót használni? 

 Ha nem elégedett, jelölje meg, hogy miért nem? 

 Honnan tájékozódik az elektronikus naplók összehasonlítása érdekében? 

 Mit tart a legfontosabbnak egy elektronikus naplóban? 

 A elektronikus napló megvásárlásánál milyen pénzügyi szempontokat tart fontos-

nak? 

 Hogyan használják az elektronikus naplót? 

 Mit tart az e-napló szoftverük legjobb tulajdonságának? 

 Használtak-e vagy láttak-e elektronikus naplót korábban? 

 Milyennek kell lennie Ön szerint egy jó elektronikus naplónak? 

 Mikor vezették be vagy milyen időtávlatba tervezik az e-napló bevezetését? 

 

                                                 

7
 A felmérés 2011-ben az IOT és a TwinNet Kft. segítségével valósult meg. 
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Melyik elektronikus naplót használják? 

Az elektronikus naplót már használó iskolák - felmérésünkben 102 iskola - az alábbi e-

napló szoftvereket használja. 

 

6. ábra: Diagram 1 

A TANINFORM után az @Napló, majd a Petersoft rendszerét tekinthetjük a jelenleg legy-

gyakrabban használt szoftvereknek. A választék azonban ennél biztosan nagyobb, az űrla-

pon is több szoftver szerepelt, de a válaszolók körében ezeket nem ismerték, nem használ-

ták. 

 

Hogyan használják az e-naplót? 

Érdekes megtudni, hogy mennyire bíznak az e-napló kizárólagos használatában az iskolák. 

A jelek szerint IGEN, hiszen a válaszadók kétharmada csak e-naplót használ, és nincs 

papír alapú naplóvezetés, azonban még akad olyan hely, ahol ez a bizalom még nincs 

meg, és párhuzamosan használják a papír alapú és az elektronikus naplót! 

 

7. ábra: Diagram 2 

Megvizsgálva, hogy a mely szoftverekkel használják leginkább párhuzamosan a hagyomá-

nyos, papír alapú naplóvezetést, a válaszokból az tűnik ki, hogy ez a TANINFORM, ETNA, 



 
- 30 - 

Magiszter, Mozanapló esetében a leggyakoribb (a szoftvereket használó iskolák 43-67%-

ban párhuzamos adminisztráció folyik!). 

 

Mi a legfontosabb egy elektronikus naplóban? 

Erre a kérdésre a legtöbb válaszadó számára az egyszerű kezelhetőség, az interneten ke-

resztüli használat lehetősége, a statisztikák, levelek, dokumentumok készítése és az 

osztályfőnöki munka támogatása a legfontosabb szempont az e-naplóval kapcsolatban.A 

további szempontok jelentőségét is kiolvashatjuk a grafikonból. 

Ehhez a kérdéshez megjegyzést is lehetett fűzni, ezekből álljon itt egy pár tipi-

kus/érdekes példa: 

"Most vezettük be, mint osztályfőnök sokkal egyszerűbbé vált a munkám, rengeteg statiszti-

kai számolgatástól menekültem meg. Tapasztalatom, hogy sokkal inkább naprakész, mint a 

papíralapú, a kollégák is szinte minden nap használják. A problémám az, hogy a szülők 

még nem használják túl gyakran, kiderül, hogy kik azok, akik szinte egyáltalán nem foglal-

koznak a gyerekek előmenetelével..." 

"Hihetetlenül leegyszerűsíti az adminisztrációt. Nagy könnyebbség bontott osztályokban, 

ahol csoportbontásban folyik a tanítás és a csoportom tagjai több osztályból valók. Nem 

kell több naplóba beírnom ugyanazt az órát, hanem egyszer dokumentálom az órámat és az 

mindegyik osztály naplójában megjelenik. Nagyszerű a statisztikai adatok lekérdezése, az 

órarendek, ellenőrzők lekérdezése..." 

"A papíralapúnál sokkal naprakészebb óra és jegybeírást követel meg a tanároktól, köny-

nyebben ellenőrizhető - az igazgatóhelyettes részéről..."” 

 

Elégedettek-e a jelenleg használt szoftverrel? 

A válaszadók túlnyomó többsége elégedett az általuk használt e-napló programmal 

(78%). Az elégedetlenség legfőbb okaként a lassú működést, a bonyolult, körülményes 

a használatot, illetve a sok adatrögzítést emelték ki a felhasználók. 
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Nincs még e-naplónk, de vannak elvárásaink! 

A felmérésből az is kiderült, hogy mik a legfőbb elvárásaik azoknak akik most fontolgatják 

a digitális napló bevezetését. Az első helyeket az egyszerű kezelhetőség, az osztályfőnöki 

munka támogatása, az interneten keresztüli használat lehetősége és a statisztikák, le-

velek, dokumentumok készítés igénye vitte el 

Mit tart a legfontosabbnak egy elektronikus naplóban? 

A kérdés arról szólt, hogy milyen elvárásokat támasztanak a felhasználók az e-Napló hasz-

nálatával kapcsolatosan.  

 

Egyszerű kezelhetőség   178 

Terméktámogatás, segítség biztosítása a használathoz   49 

A papír alapú napló előállíthatóságának, kinyomtathatóságának lehetősége   87 

Iskolai specialitások kezelése   84 

Kapcsolódás más iskolai rendszerekhez   52 

A személyes adatok iskolai tárolása   93 

Interneten keresztüli használat lehetősége   149 

Statisztikák, levelek, dokumentumok készítése   130 

SMS üzenetek küldése   35 

Étkezési modul   24 

Osztályfőnöki munka támogatása   157 
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8. ábra: Diagram 3 

A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege meg-

haladhatja a 100%-ot. 

Milyen egy jó elektronikus napló? 

 

9. ábra: Diagram 4 

Hosszabban is válaszolhattak az űrlapot kitöltők arra, hogy szerintük milyen a jó e-napló?! 

Íme egy pár érdekes/megfontolandó válasz: 

 "Praktikus lenne, ha tanuló és szülő külön belépési kóddal rendelkezne (azonos jel-

szó és jogok esetében a tanuló ""kitilthatja""  a szülőt a rendszerből Jó lenne, ha a 

szülő a rendszeren keresztül üzenetet küldhetne a tanárnak, és viszont." 
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 "A legfontosabb szempont, hogy felhasználóbarát legyen! Minden kolléga és szülő, 

az is, aki nem jártas az IKT eszközök használatában, kezelni tudja." 

 "Legyen biztonsági mentés és mindig elérhető legyen. ... Megfelelő biztonsági rend-

szere legyen." 

 "Kezelni tudja az iskola helyi specialitásait, bárhonnan hozzáférhető, sms, e-mail 

üzenetet küld tanároknak, szülőknek. " 

 "Egyszerűen kezelhető legyen. Tudjon a meglévő jegyekből átlagot számítani. (tan-

tárgyi, egy tanuló 1 havi összteljesítménye,  osztály átlag tantárgyanként, hiányzási 

átlag, stb) Láthatóak legyenek a dicséretek, figyelmeztetések esetleg piktogram 

formájában. Bukásveszély villogjon!! Otthoni számítógépen hívja fel magára a fi-

gyelmet. Szülő! Hetente 2-szer nézd meg!" 

 

Honnan tájékozódnak az elektronikus naplók összehasonlítása érdekében? 

Figyelemre méltó, hogy a választás előtt állók, hogyan keresnek információt, hogyan tájé-

kozódnak. A válaszokból egyértelmű az internet jelentősége (szemben a hagyományos, 

nyomtatott információkkal szemben), és fontos az is, hogy sokan személyes kapcsolatok 

révén, más iskolák tapasztalatait felhasználva tájékozódnak! Valószínűleg ez a legjobb 

módja a jó választásnak, illetve a rossz választás elkerülésének! 

 Interneten keresztül, kereséssel,a fejlesztők weblapjairól   121 

Internetes szakportálok cikkeiből   90 

Nyomtatott sajtótermékekben megjelent hirdetésekből, cikkekből   22 

Személyes kapcsolatok révén, más iskolák tapasztalatait felhasználva   131 

Other   10 
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10. ábra: Diagram 5 

A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege meg-

haladhatja a 100%-ot. 

Nem akarunk e-Naplót?! 

Közelebbről is szemügyre vehetjük azokat akik a kérdésre, hogy "Az Ön iskolájában 

használnak-e elektronikus naplót?" azt válaszolták: "Nem és nem is tervezzük a hasz-

nálatát". Vajon miért? 

 

 

Bonyolultnak érezzük a használatát   17 

Megfelel a papír alapú adminisztrációs is   20 

Nem kapunk megfelelő segítséget, támogatást a bevezetéséhez   18 

Informatikai ismeretek hiánya   22 

Szükségünk van a papír alapú adminisztrációra   14 

Nincs elegendő számítógépünk a használathoz   36 

Other   12 
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11. ábra: Diagram 6 

A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege meg-

haladhatja a 100%-ot. 

Ennél is beszédesebbek azonban a kérdéshez fűzött megjegyzések. Ezekből álljon itt 

néhány jellemző/érdekes idézet: 

 "Eddig még nem merült fel a használata. Kis iskola vagyunk, átlátjuk a tanulók je-

gyeit." 

 "A családok jó része nem rendelkezik számítógép hozzáféréshez. Nem tudnák követ-

ni a tanárok által vezetett e-naplót." 

 "Iskolavezetés nem tervezte a bevezetését" ... "A vezetőség nem támogatja." ... 

"Szóba sem került." 

 "Tulajdonképpen nem tudom az okát! Erről soha nincs szó, pedig használunk inte-

raktív táblát, tanulói kis gépeket, vagyis közel állnak hozzánk az informatikai esz-

közök! Gyanítom, anyagi akadályai lehetnek." 

 "Évekig használtuk iskolánkban az elektronikus naplót, de sajnos a nyáron történt 

fenntartóváltásnak köszönhető, hogy sok más haladó projekttel együtt ezt is eltöröl-

ték." 

 

Kell-e nekünk e-Napló...? 

Végül álljon itt egy csokor olyan, az e-napló felmérésben résztvevők által feltett kérdés, 

amely rávilágít még az e-naplók használatának/bevezetésének legfontosabb területeire 
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és hasznos lehet mindazoknak, akik még a digitális napló bevezetése előtt állnak, és - 

talán - az e-naplókat fejlesztőknek is. 

 "Mennyire biztonságos az e-napló? Nem túl személytelen-e a használata? Jegyek 

rögzítésén és statisztikák készítésén túl használható-e szöveges értékelésre?"  

 "Milyen költségekkel jár az e-napló bevezetése?" 

 "Milyen biztonsági intézkedések védik az e-naplót a feltöréstől?" 

 "Elveszhetnek-e a benne tárolt adatok?  Biztonságos? Csak arra illetékes tud bele-

írni?" 

 "Kipróbálható verziója van?" 

 "Egy 370 fős iskolában milyen költséggel jár a bevezetés? Milyen technikai felsze-

relés szükséges hozzá?  

 Mennyire megbízható? Bele lehet-e nyúlni, be tudnak-e illetéktelenek lépni, írni?  

 Milyen számítógépes tudás szükséges a használatához?" 

1.6.2. Eredmények értékelése 

Az e-Napló szükségessége és előbb-utóbbi bevezetése megkérdőjelezhetetlen, ezért ér-

demes körüljárni a leggyakoribb pro és kontra érveket, amit az elektronikus napló kapcsán 

hallhatunk. 

Bár az e-napló elterjedtsége nálunk még gyerekcipőben jár, tanárberkekben az utóbbi idő-

ben egyre többet hallhatunk felőle: akik használják, többnyire dicsérik, de a többség inkább 

tart tőle. Miért? 

A kényszer és nyereség, ami az e-naplóban rejlik 

Az e-napló nem más, mint a hagyományos papíralapú osztálynapló elektronikus változata, 

egy sor olyan tulajdonsággal kiegészítve, amit a hagyományos osztálynapló soha nem fog 

tudni, de ami a tanárnak, iskolavezetésnek és a fenntartónak, de a diáknak sőt a szülőknek 

is számos előnyt biztosít.  

Az e-napló bevezetése ugyanakkor egyfajta kényszer is, mert ahogy a digitális tananyagok 

mára a mindennapos képzés természetes részesei lettek, úgy a képzés-adminisztrációban is 

elkerülhetetlen az IKT eszközök és módszerek alkalmazása - méghozzá tanári szinten. Ez 
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egy egyirányú utca, visszafordulni nem lehet. Az, hogy az az egyirányú utca jó irányba 

visz, arról ma már egyre több iskola tud beszámolni.  

e-Napló tanárként - "Megszabadultam egy csomó adminisztrációtól… így rengeteg bosz-

szúságot és még időt is spórolok" 

Talán ez az egyik leggyakoribb okfejtés, amit azoktól a tanároktól hallhatunk, akik már ru-

tinosan használják az e-naplót. A pedagógusokra nehezedő egyre több adminisztráció, a 

különböző statisztikák, kimutatások, összegzések elkészítése temérdek időt, és sokszor 

kemény fejfájást okoznak. 

Az e-napló bevezetésének és használatának egyik legnagyobb előnye - a oktató szemében - 

az adminisztrációs terhek csökkentésében rejlik. Az iskolavezetés pedig azért örül, mert a 

félévi, év végi statisztikák gombnyomásra és hiba nélkül előállnak, amit aztán gyorsan és 

precízen lehet a fenntartó felé prezentálni. 

Az iskolavezetés szemében előny, ha az e-napló modul a már meglévő, vagy tervezett, 

komplex iskolaadminisztrációs rendszerbe illeszthető. 

e-Napló - A diákok is szerethetik 

Bár köztudott, hogy a diákok nem lelkesednek úgy általában az osztályozó naplóért, az e-

napló mégis számukra is előnyöket tartogat. 

Ilyen például, hogy bármikor meggyőződhetnek arról, hogy egy jegyet - legyen az jó, vagy 

rossz - valóban beírt-e a tanár az e-naplóba. Pontosan láthatják, hogy áll a szénájuk mond-

juk a hiányzások terén így ennek pontos ismeretében jobban meggondolhatják a következő 

lógást. 

e-Napló szülői szemmel - "Egy szuper eszköz, hogy a gyereken tartsam a szemem, miköz-

ben dolgozom..." 

Talán hihetetlen, de sok szülő van, akit tényleg érdekel gyereke iskolai előmenetele. Az e-

napló lehetővé teszi, hogy a szülő - megfelelő jogosultsággal - láthassa mindazt, ami 

gyermekére vonatkozik az e-naplóban. Így megtudhatja, hogy lóg-e a nebuló a suliból, me-

lyik tantárgyból hogy áll, közvetlenül értesülhet az őt érintő iskolai eseményekről. 

Egyes e-napló rendszerek akár azonnali figyelmeztetések, üzenetek küldésére is alkalma-

sak. 
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e-Napló földön, vízen, levegőben 

Az e-napló adminisztráció bevezetése nem jelent különösebb kihívást még a kisebb IT af-

finitású tanári közösségekben sem, hiszen - a jobb rendszerek felépítése - kísértetiesen ha-

sonlít a jó öreg papiros naplóhoz. 

Ami viszont már megkülönböztetheti a rendelkezésre álló e-napló kínálatot, az a többplat-

formúság. Kényelem és használhatóság szempontjából nyerők az olyan e-naplók, amelyek 

PC-n, táblagépen (tableten), és okostelefonon is futtathatók, így tehát földön, vízen és le-

vegőben hiba nélkül használhatók. 

1.6.3. Ismerős e-napló félelemek 

Az e-napló új, és félelmetes avagy nem akarásnak nyögés a vége 

A legtöbben úgy általánosan félnek minden újtól, amihez most még - az e-napló kapcsán, 

hozzáadhatjuk az informatika vonatkozású dolgoktól való ódzkodást is. 

Ez a tartózkodás azonban két módon hamar elillantható: vagy a parancs szavával lehet a 

tanári testületet az e-napló használatára kötelezni (nagyon hatékony!), vagy/és olyan e-

napló megoldást sikerül választani, amit gyerekjáték megtanulni, és ahol a szállító cég 

"normális" képzéssel és folyamatos támogatással (szuportálással) hamar megszeretteti a 

tanárokkal az e-napló használatát, mert megmutatja nekik mindazokat az előnyöket, amit 

az elektronikus napló a számukra nyújt. 

Az e-naplóhoz hatalmas eszközpark kell 

Való igaz, a játék úgy lenne izgalmas, ha minden oktató egy iPad-el a kezében menne be 

az osztályba, és ezen adminisztrálna ott, azon nyomban. Azonban ez nem mindig szüksé-

ges! Teljesen megfelelő, ha egy hagyományos PC áll a tanári asztalon (ilyen azért már egy-

re több iskolában van), de van arra is példa, hogy az e-naplót egyetlen, a tanáriban található 

gépen adminisztrálják a pedagógusok! 

Így ugyan az órán cetlikre, noteszukba jegyzetelniük kell, azonban ez a kis párhuzamos 

adatrögzítés busásan megtérül, amikor az e-napló szoftvere végzi el mindazt a statisztikai 

számítást, ami az igazi rákfenéje a tanügyi adminisztrációnak. Egyébként ezt, az eszközhi-

ány félelmet a TIOP pályázatokon beömlő rengeteg laptop és pc hamar az kifogások kate-

góriájába fogja sorolni. 
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e-Napló adatvesztés 

Sokan az adatvesztéstől félnek. A papíralapú osztálynapló vezetésének, tárolásának és 

megőrzésének már évszázados hagyományai vannak: imádjuk megfogni, eltenni, gyűjteni, 

néha leporolni a megsárgult dossziékat. Ez igen, ez megvan, ebben bízhatunk. Igen ám, de 

eközben - már észre sem vesszük - hogy a magánszférában is egyre több (lassanként min-

dent) bitekben mondunk el, és tárolunk, ráadásul nem is gépünkön, egyre inkább a felhő-

ben! 

Azon túl azonban, hogy ma már az adatok redundáns tárolását és biztonságos megőrzését, 

sérülés esetén az adatok visszanyerését a legjobb e-napló rendszerek biztosítják, vannak 

olyan e-napló megoldások is, melyek lehetővé teszik, hogy egy az egyben kinyomtassuk az 

e-naplót, és azt hagyományos módon (is) tároljuk, archiváljuk. 

e-Napló biztonság 

Az adatvesztésnél is nagyobb félelem talán, hogy az e-napló adatai illetéktelenek kezébe 

kerülhetnek, meghekkelik, feltörhetik azt - osztályzatok átírása, a tanulói, szülői, egyéb 

adatokkal visszaélés és egyéb nyalánkságok. Mint minden elektronikus rendszernél, úgy itt 

is ez a félelem jogos, azonban nem árt tudnunk a legfontosabbat: a legnagyobb ellenfelünk 

mi magunk vagyunk. 

A belépés után úgy hagyott, "nyitva felejtett" e-napló, a meggondolatlanul elfecsegett jel-

szó, a gyenge jelszóválasztás mind mind olyan emberi mulasztás, ami a legtöbb hekkelést 

okozza. 

Hogy az adatok kezelését, tárolását kire bízzuk, azért az iskola vezetője egy személyben 

felel. Neki kell arról döntenie, hogy "felhő alapú", tehát más szerveren futó e-napló megol-

dást választ, vagy a programot és az adatokat az intézmény saját szerverén fogják tárolni. 

Az ideális megoldás természetesen a kettő kombinációja lenne, amikor is az adatok a helyi 

szerveren tároljuk és időszakosan biztonsági mentéseket készítünk a „felhőbe”. 

Egyszerű mód arra, hogy elkerüljük a befürdést az e-naplóval 

Ha még csak most készülünk az e-naplót bevezetni az iskolában, van egy biztos módja an-

nak, hogy elkerüljük a rossz választást: keressünk referenciát! 
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Csak olyan rendszert érdemes telepíteni, ami mögött megbízható, folyamatos és bizonyított 

támogatás áll a fejlesztő, forgalmazó cég részéről. Nincs annál nagyobb csalódás, amikor 

rájövünk, az olcsó húsnak, tényleg híg a leve! 

A puding próbája az evés: fontos, hogy élőben lássuk a kiszemelt e-naplókat, még akkor is, 

ha esetleg letöltöttük és elkezdtük használni a demó verziót. Kérdezzük meg az azt haszná-

ló kollégákat, próbáljuk ki magunk is, hogy nem megy e az idegeinkre, mert csigalassúsá-

gú mondjuk a rendszer. 

Ad-e a szállító támogatást, ha szervert cserélünk és át kell mindent pakolni innen, oda? Il-

leszkedik-e az e-napló - ha van - az iskolaadminisztrációs rendszerünkhöz, be kell-e üt-

nünk újra, minden adatot, vagy az adattömeg egy-két gombnyomással importálható? 

Megannyi kérdés, amiről jobb előbb meggyőződni, mintsem hogy utólag döbbenjünk rá a 

mellényúlásra. 

Mik azok a tipikus hibák, amiket az e-Napló bevezetésekor az iskolák el szoktak követni?  

Törvényszerű ez, vagy meg lehet őket előzni még a kiválasztás során? A leggyakoribb hi-

bák az alábbiak lehetnek: 

A magányos e-Napló, avagy a nem kompatibilis eNapló csapdája 

A legtöbb e-Napló monolitikus felépítésű, és nem kapcsolható össze más, az iskolai admi-

nisztrációban használt szoftverekkel. Tipikus hiba, hogy hagyjuk magunkat elvarázsolni a 

"mindent tudó" e-Naplóval, és közben nem figyelünk arra, hogy az e-napló nem jó, ha a 

többi, már meglévő iskolai programhoz nem kapcsolható. 

Ilyenkor rémálommá válhat az e-Napló adatokkal való feltöltése: legrosszabb esetben ma-

nuálisan kell felvinnünk az adattengert, jobb esetben Excel táblából kell mindent hibátlanul 

átvarázsolnunk frissiben beszerzett e-Naplónkba. És ez még nem a vége a rossz híreknek: 

ha változnak az adatok (tanárok jönnek-mennek), akkor ezt minden egyes alkalommal ma-

nuálisan kell átvezetni majd az e-Naplóba. A "saját magával" integrált e-napló megol-

dásokat tehát érdemes elkerülni. 

e-Napló a felhőben  

Az e-Napló program kiválasztásakor biztosan szembesülünk a dilemmával: helyi szerveren 

futtassuk az e-napló szoftvert, és itt tároljuk adatainkat, vagy bízzunk mindent a valahol a 

"felhőben" futó és az adatokat ott tároló e-Napló alkalmazásra? 
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A tapasztalat azt mutatja, hogy a felhőben futó e-Napló megoldások nem mindig felhőtle-

nek: ezek a rendszerek nem, vagy csak verejték árán integrálhatók a meglévő iskolai in-

formatikai rendszerekkel (Active Direktory, Exchange). 

És bár az valóban jól hangzik, hogy nem kell semmilyen helyi eszköz a működtetéshez, a 

felhőben futó e-Napló csak fél megoldást jelent, mert ma még minden intézménynek meg-

van a maga IT infrastruktúrája, helyi adatokkal, programokkal, és ha ezekhez nem kapcso-

lódik az e-Napló program, akkor a minimum amivel számolnunk kell, hogy több jelszót, 

több belépési pontot kell kezelnünk mindennapi e-adminisztrációnk során. 

A helyi szerveren futtatott, a többi programhoz kapcsolódó, központi Windows vagy Linux 

címtárból dolgozó e-Napló megoldás előnye, hogy egyszerűbbé, kényelmesebbé teheti a 

mindennapi munkát, mivel lehetővé teszi a központi személykezelést. 

További probléma, hogy ki vagyunk szolgáltatva az Internet sávszélességének, leterheltsé-

gének, azaz a sebességének.  

e-Napló szindróma: az orvos, aki a foghúzástól a nőgyógyászatig, mindenhez ért? 

Létezik-e olyan orvos, aki mindenhez - megfelelően - ért? Aligha. Ugyanez lehet a helyzet 

az olyan iskolai adminisztrációs rendszerekkel is, amelyek tartalmaznak ugyan e-Napló 

modult, de az alig használható, mert nem azt tudja, amire a tanárembernek a hétköznapok-

ban szüksége volna. 

A hazai tapasztalatok egybe vágnak a bölcs mondással: aki sokat markol, keveset fog... 

gyakran panaszolják a felhasználók, hogy az ilyen rendszerek "rettenetesen, áttekinthetet-

lenül bonyolultak", mindennel foglalkoznak az ebédbefizetéstől a bérszámfejtésig, ugya-

nakkor e-Napló részük nem tudja azt, amit az adott oktatási intézményben várnának tőle. 

A nagy monolitikus szoftverek helyett érdemesebb inkább a nyílt, moduláris rendszerek fe-

lé fordulni.  

Ingyen e-Napló drága pénzen 

Talán ez a legnagyobb csapda, amibe könnyen tévedhetünk. Mert, míg mindannyian tud-

juk, - sőt tanítjuk is a gyerekeknek - hogy "semmi sincs ingyen", addig elbűvölhetnek ben-

nünket az ingyen szoftver szirénhangjai. DE! Gondoljunk csak bele, létezik olyan üzleti 

modell, ahol nem kell semmiért fizetni? Ki és miből tartja fent akkor a rendszert? 
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Ma három fő típusa van az e-Napló üzemeltetésének:  

1. Ingyen szoftver - megfizetett szolgáltatások  

2. Egyszeri szoftverdíj - eseti fizetségek  

3. Folyamatos szolgáltatási díj. 

Az "ingyen szoftver" esetében érdemes tájékozódni, az képzés mikéntjéről (ha van!) és 

költségeiről, a beüzemelésről és folyamatos felügyeletről (ezt legtöbbször egy iskolai in-

formatikus végzi, aki ha elmegy, adhatjuk fel a hirdetést "xy e-Naplóhoz értő informatikust 

keresünk...", illetve a jövőbeli fejlesztések kérdése is fontos lehet. 

Az "ingyen szoftvert" tehát itt fizetjük meg: üzemeltetése magas szintű informatikai szak-

tudást igényel, amit nekünk kell biztosítani. Az ingyenes - vagy annak mondott - rendsze-

rek további rejtett költsége a bizonytalan jövőben lakozik. Nem lehet tudni, hányan állnak 

mögötte, meddig tudják vagy akarják majd csinálni. Az ilyen szolgáltatók óriási problémá-

ja, hogy - többnyire ad-hoc fejlesztések vannak: az e-napló rendszerbe akár "iskoláról-

iskolára" belenyúlnak, megcsinálják az egyedi kéréseket (pénzért?), aminek az eredménye 

egy átláthatatlan rendszer lehet, ami rettentően emberfüggő: ha elmegy az a ki csinálta, 

ember legyen a talpán, aki majd kiismeri a szoftverben magát. 

Az "egyszer veszed meg és a program a tied" típusú konstrukció egyszerű, legtöbbször tar-

talmazza az oktatást, adatfeltöltést, és az 1 éves terméktámogatást. Az ezt követő apróbb 

verziófrissítés is benne van az árban, esetleg nagyobb verzióváltásnál dönt a felhasználó, 

hogy vált vagy marad a régi változatnál. 

e-Naplók magukra maradva. Létezik-e "hozzáadott érték" az e-Naplók esetében? 

Bár az előbbi pontban egy kicsit érintettük, mégis külön foglalkozunk a terméktámogatás 

kérdésének alattomos csapdájával. Alattomos azért, mert amikor e-Napló beindítását fon-

tolgatjuk, nemigen szoktunk arra gondolni, hogy vajon mi lesz, ha már telepítve van a 

szoftver, és eljönnek a szürke hétköznapok. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a korrekt 

terméktámogatás szinte fontosabb, mint maga a szoftver. 
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Ezért itt egy kis ellenőrző lista, amit már akkor megkezdhetünk kipipálgatni, amikor még 

csak kacérkodunk az e-Napló beszerzéssel: 

 Keressük meg az interneten az e-napló rendszereket fejlesztő, forgalmazó cé-

gek honlapjait 

Nézzünk szét a honlapon, mert abból kiderül például, hogy mikor frissítették azt utoljá-

ra, megtudhatjuk, hogy mi van az e-Napló csomagban (bevezetés támogatása, verzió 

frissítési kondíciók), telepítik-e az e-Naplót a helyszínen, elvégzik-e a testreszabást, 

tartanak-e oktatást, segítik-e az adatfeltöltést, lesz-e helyszíni hibakeresés, javítás, ha 

arra szükség lenne; mi van, ha új kollegáknak kell retrainget tartani. Van-e ügyfélszol-

gálat? Lesz-e aki felveszi a telefont, ha kérdés merülne fel? 

Egyszóval előre ellenőrizzük, hogy mik azok a plusz dolgok, amikre számíthatunk, 

vagy amit majd magunknak kell eldönteni. 

 Kérjenek helyszíni e-Napló bemutatót - A személyes meggyőződés fontossága 

Tudjuk meg, van e lehetőség a helyszíni demonstrációra, de nem ám holmi 

powerpointos prezentációra, hanem éles demóbemutatóra kérjük meg a cég képviselő-

jét. Ha valaki bízik az e-Napló rendszerében, és azt sokan használják is, épp üzleti mo-

dell van mögötte, akkor el fog menni a cég embere a z ország bármely pontjára, hogy 

megmutassa, mit tud a rendszerük. Kérjenek iskolai bemutatót. Nem kell, hogy elköte-

lezzék magukat egy ilyen bemutató után! 

 Kérje ki kollégái véleményét - látogasson el egy referencia iskolába 

Végül, de nem utolsó sorban, a legautentikusabb tapasztalatokat, tanácsokat olyanoktól 

szerezheti be, akik már használják a kiszemelt e-Napló rendszert. Személyesen, lehető-

leg több tanártársával keressék meg a legalkalmasabb referencia intézményt és őket 

faggassák a gyakorlati kérdésekben. 

Valamiféle e-Napló bevezetésének az iskolában - hosszú távon - nincs igazán alternatívája. 

Ezért is fontos, hogy az e-Napló rendszer kiválasztásánál körültekintőek legyünk, mivel 

ezzel a programmal hosszú távon is együtt kell - nem csak a tanároknak, de diákoknak és 

szülőknek is - élniük. 
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Vezetői Információs Rendszerek (VIR) 

1.7. VIR rendszerekről 

Az információ hatalom, ez a mondat egyrészt sokat hangoztatott közhely, másrészt a válla-

latvezetés – és természetesen az oktatásirányítás - lételeme. Mára az információk a dönté-

sek inputjaiként az intézményi működés egyik fontos - hanem a legfontosabb - erőforrásá-

vá váltak. A vezetők számára tehát a gyors és pontos döntési információk gyakran a túlélés 

zálogai a könyörtelen piaci versenyben. A rendelkezésre álló adattömegből azonban ki kell 

szűrni a releváns, hozzáadott értéket hordozó információkat. Ezek rendszerezésében, elem-

zésében segítséget nyújtanak a napjainkban egyre jobban teret nyerő vezetői információs 

rendszerek (továbbiakban VIR), melyek a vezetők biztosabb, gyorsabb döntéseit támogat-

ják.  

A VIR rendszer klasszikus meghatározása:  

"... egy olyan rendszerről van szó, amely külső és belső forrásokból képes adatokat konver-

tálni információkká; képes kommunikálni, azaz: közvetíteni ezeket az információkat a kü-

lönböző szintű menedzserekhez és minden olyan funkcionális döntési ponthoz, ahol időhöz 

kötött, hatásos, felelős döntéseket kell hozniuk - tervezési, irányítási és ellenőrzési célra"
8
 

Az információs rendszereknek három fő összetevője van: 

 A döntéshozó: a vezető, aki információkat kap a vállalatot érintő tényekről, melyek 

segítségével dönt a tervezés, a megvalósítás és az ellenőrzéssel kapcsolatban. 

 Az információ: a feldolgozott adatok, amelyek már felhasználhatóak a döntéshoza-

talban. 

 A technikai apparátus: az informatikai rendszer, amely összeköti a különböző al-

rendszereket. Ennek segítségével állítják elő, rendszerezik és közvetítik a döntés-

hozatalhoz szükséges információkat. 

A jó vezetői információs rendszernek a vállalat minden szintjén el kell látni a vezetőket, a 

menedzsereket azokkal az információkkal, melyek segítségével irányíthatják és ellenőriz-

hetik a felelősségi területüket 

                                                 

8
 Bihal Virág: Az információs rendszer és a vállalat, 1989 
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1.8. VIR rendszerek a központi oktatásirányításban 

Az Oktatási Minisztérium 2003-ban elkészült informatikai stratégiája célként tűzte ki veze-

tői információs rendszer létrehozását, mivel "jelenleg az oktatásban a teljesítmény megíté-

lése mind mennyiségi, mind minőségi szempontból szubjektív". A létrejött vezetői infor-

mációs rendszer viszont szinte bármilyen időközönként képes begyűjteni a különböző leíró 

adatokat, akár egyénekre vonatkozóan is, és ezekből az igényeknek megfelelő lekérdezése-

ket, kimutatásokat készít, így jelentősen elősegítheti a közoktatási döntéshozók, elemzők 

munkáját.  

Annak érdekében, hogy a felhasználók, döntéshozók a lehető legszélesebb körű adatbázist 

vehessék igénybe a lekérdezésekhez, a rendszer úgy került kialakításra, hogy képes legyen 

befogadni a következő - az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. által kezelt - nyilvántar-

tások adatait:  

- a 2004. évben létrehozott, és azóta az intézmények által napi szinten aktualizált közokta-

tási személyi (tanuló és pedagógus) nyilvántartásban összegyűlt kb. kétmillió személy ada-

tát,  

- az érettségi adatbázisban összegyűlt információkat,  

- a felsőoktatási felvételi rendszerben összegyűlt adatokat,  

- az éves KIR-STAT adatgyűjtés meghatározott részeit és - az egyes intézményeknél mű-

ködő iskolaadminisztrációs rendszerekből mindazon egyénekre vonatkozó dinamikus ada-

tokat, amelyeket az intézmények ezen rendszerekben tárolnak.  

1.8.1. Intézményi ügyvitelt és központi irányítást támogató központi 

szolgáltatások fejlesztése (2005)  

Ebbe a körbe tartozik az intézmények szoftver infrastruktúrájának fejlesztése, amely haté-

kony ügyvitelt, adminisztrációt és a Vezetői Információs Rendszerekhez (VIR) csatlako-

zást teszi lehetővé (iskola-adminisztrációs rendszerek telepítése, oktatása, stb.).  

Az információáramlás lényege, hogy nem izolált fejlesztésre kerül sor, hanem létező isko-

lai ügyviteli rendszerek összekapcsolására olyan adatszolgáltatási rendszerekkel, amelyek 

a kompetenciafejlesztési projekthez szükségesek.  

Ily módon lehetővé teszi, hogy a kompetenciafejlesztésben részt vevő intézmények a prog-

ram során keletkező információkat (fejlesztések, felmérések, stb.), az intézményi szinthez 
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kapcsolódó jogosultsági szintek alapján egységes felületen lekérdezhessék, és egyéb in-

tézményi eredményekkel, adatokkal összehasonlítsák.  

A fejlesztések a következők szerint foglalhatók össze:  

– Az Educatio Kht tulajdonában levő közoktatás információs modell (KIMO) frissítése  

– Iskola-adminisztrációs rendszerek specifikációjának véglegesítése, minősítési rendszer 

kidolgozás 

– az adminisztrációs rendszerek pilot projektjének kiértékelése;  

– Intézmények 360°-os értékelését támogató alkalmazás beszerzése/fejlesztése;  

1.9. VIR rendszerek az intézményekben 

Az oktatási intézményekben a Vezetői Információs Rendszerek funkciói eltérnek a gazda-

sági szférában használt VIR szolgáltatásoktól. A TAMOP 2.2.1 projekt keretében több 

TISZK is írt ki beszerzést vezetői információs rendszerekre.  

Ezek a rendszerek azonban eltértek a hagyományosnak tekinthető VIR-től, inkább az okta-

tási folyamatokra koncentráltak. Az alábbi táblázat az oktatási rendszerek (jelen esetben 

egy TISZK) VIR funkcióit hasonlítja össze a klasszikus VIR szolgáltatásokkal: 

TISZK VIR funkciók Mit NEM valósít meg 

Tantervi rendszerre alapozott, folyamato-

kon alapuló tervező- és operatív végrehaj-

tást ellenőrző eszköz 

NEM a „klasszikus” iparban alkalmazott 

VIR rendszer 

Csoportmunkát támogató informatikai esz-

köz 

NEM pénzügyi-ügyviteli-kontrolling rend-

szer 

Alapvetően intézményi (TISZK intézmé-

nyek közötti)  rendszer 

NEM iktatórendszer 

Nem új szoftver kifejlesztése, hanem meg-

lévő szoftverek integrációja 

NEM iskolaadminisztrációs szoftver 

Közösségi szolgáltatások megvalósítása 

(TISZK kötelező feladata) 

NEM mérés-értékelési rendszer 
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12. ábra: Oktatási VIR modulok 

A Vezetői Információs Rendszer felépítése intézménytípusonként eltérő lehet. A legjobb 

megoldás, ha VIR megvalósított funkciói az intézmény vagy intézményrendszer (pl. 

TISZK) folyamatainak informatika támogatását valósítja meg. Az ún. folyamat alapú rend-

szerek alapvető célja, hogy az intézmény egy-egy oktatási vagy oktatásszervezési folyama-

tát modellezik le és ehhez nyújt a VIR vezetői támogatást. 

Egy szakképző intézmény esetén például folyamatok a következők lehetnek: 

1. Pályaválasztás, pályaorientáció 

- Az alapozás (szakmacsoport) és a szakképzés (kimeneti képesítés) szint-

jén is 

- Közösségi szolgáltatások megvalósítása (pl. egyéni tanulási út) 

2. Képzések tervezése (tanterv, képzési program készítése) 

- Szakmacsoportos alapozó tantervek és erre épülő szakképzési tantervek 

- A képzési folyamat teljes átláthatósága, nyomonkövetése 

3. Erőforrás tervezés 

- Beiskolázás: tanulói létszámok az egyes kimenti képesítésekre 

- Erőforrás tervezés: gyakorlatilag a tantágyfelosztás 

- Erőforrás lefedettség: van-e elegendő tanár (terem, eszköz), szűk ke-

resztmetszetek meghatározása, plusz erőforrás igények időbeni jelzése 
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4. Elektronikus osztálynapló 

- Modulrendszerű oktatás (szakképzés) támogatása, jogszabályi megfele-

lőség, minden dokumentum nyomtatásban is rendelkezésre álljon, egy-

szerű használat, egyszeri adatfelvitel elve 

5. Csoportmunka 

- Közös naptárak, eseménytárak 

- Dokumentumtár 

- On-line közösségi szolgáltatások (támogatás, visszacsatolás, stb.) 

A folyamatok feltérképezése alapján a megvalósítandó VIR rendszert a következőképpen 

lehet ábrázolni: 

 

13. ábra: Szakképzési VIR felépítése 

1.10. A Petrik TISZK vezetői információs rendszere 

A TAMOP 2.2.1 projekt keretében került kifejlesztése a Petrik TISZK vezetői információs 

rendszere. A fejlesztés célja a 9 iskola részére egy VIR kialakítása volt, amelynek működ-

tetési hátterét vagy az iskolák által egyedileg biztosított számítógépes hálózat és a használt 

akkreditált iskolaadminisztrációs szoftverrendszer jelenleg is rendelkezésre álló eszközei 

biztosították. 
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1.10.1. A Petrik TISZK VIR szembeni elvárások 

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek azok az elvárások, amelyek a Petrik TISZK Vezetői 

Információs Rendszer tervezése során megjelentek: 

o Adatszolgáltatási és forgalmazói szolgáltatás a jelenleg működő a Fenntartó által 

használt akkreditált iskolaadminisztrációs szoftverrendszerrel kompatíbilisan, biz-

tosítva azt az elvet, hogy az elemi (statikus személyi, illetve tantervi, tantárgyi) 

adatfelvételre csak egyszer kerüljön sor, a rendszer bármely pontján. Onnantól az 

elemi adatok mozgathatósága, vagy hozzáférése a jogosultsági rendszernek megfe-

lelően biztosított. Kiemelten: 

o Integrált tervező-, elemző rendszer (szoftver) kialakítása, amely képes a 

partnerintézmények elektronikus nyilvántartásából származó adatok fogadá-

sára, kezelésére, továbbá az ezekből származó információk elemzésére, fel-

dolgozására, és publikálására. 

o Beiskolázási, tanügyszervezési és normatív finanszírozási rendszer közös támo-

gatása, különösen az alábbi területekre: 

o Lehetővé teszi az intézmények munkájának és feladatainak közös tervezé-

sét, használatát, ellenőrzését és publikálását munkájuk koordinálása érdeké-

ben. 

o A kompetenciaelvű OKJ felhasználásával egy olyan humán-

erőforrástervező rendszer (szoftver), amely képes a képzési struktúrának, 

létszámterveknek megfelelő erőforrás lefedettséget elemezni és humánfej-

lesztési, pedagógus továbbképzési, beruházási tervek készítéséhez támoga-

tást nyújtani, továbbá biztosítja az intézmények közötti közös tervezés és 

csoportmunka lehetőségét. 

o A modulrendszerű OKJ sajátosságaira épülő elektronikus nyilvántartási 

rendszer (szoftver) kialakítása, amely képes követni a modulrendszerben 

történő tanítási órák tervezését, nyilvántartását, változáskövetését és publi-

kálását. Különösen fontos eleme a fejlesztésnek a fogyatékkal élő, lemara-

dó, mentálisan, fizikai vagy szociálisan hátrányos tanulókkal való foglalko-

zások tervezésének és nyilvántartásának megvalósítása. 
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o Közös időtérkép a partnerek által szervezett események, ütemtervek, óra- és fog-

lalkozási tervek, vizsgák stb. rétegszintű elérésével, a szervezeti és működési szabá-

lyozók támogatásával és szinkronitásának biztosításával: 

o Intézményi portálrendszer kialakítása, egységes formátumok (sablonok) ké-

szítése, kezelése, publikációja és a partnerintézmények rendszerhez kötött 

hozzáférésnek biztosítására. 

o Az intézmények részére egységes, valamint szakmaspecifikum, illetve az 

ágazatban elfoglalt pozíció (alapozás vagy szakképzés) szerinti differenciá-

lási lehetőséggel. 

o Pályaválasztási és tanulás támogatás 

o A kompetenciaelvű OKJ felhasználásával egy olyan pályaválasztási rend-

szer (szoftver) kialakítása, amely a tanulói kompetenciák és az OKJ-ban az 

egyes szakképesítésekre kidolgozott tulajdonságprofil elemzéséből pálya-

orientációs javaslatot ad a tanulók részére. 

o A kompetenciaelvű, moduláris OKJ felhasználásával olyan egyéni tanulási 

útvonal tervező rendszer (szoftver) kialakítása, amely a tanuló már meg-

szerzett ismeretei és készségei és az OKJ-ban az egyes szakképesítésekre 

kidolgozott tulajdonságprofil ás modultérkép elemzéséből egy személyre 

szabott egyéni tanulási útvonaltervet készít. 

o Kompatibilitás az általánosan használt irodai szoftverekkel (import-export lehe-

tőség word, powerpoint, excel vagy hasonló célú programok felé). 

1.10.2. Petrik TISZK VIR általános követelmények 

A Petrik TISZK VIR tervezése során kialakításra kerültek olyan általános követelmények, 

amelyek a szoftver funkcionális követelményei mellett, mint rendszerszintű elvárások je-

lentek meg. Ezek a következők voltak: 

o Támogassa a pedagógusok adminisztrációs munkáját, a tanulók előmenetelének ér-

tékelését, mulasztásának adminisztrálását. Minimális követelmény, hogy tegye le-

hetővé a papír alapú napló - jogszabályoknak megfelelő - kiváltását elektronikus 

(digitális) alapú naplóval. 

o Kövesse a környezeti, jogszabályi változásokat minimum 3 évig. 
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o Legyen részletesen kidolgozott, jól szerkesztett felhasználói-üzemeltetési kézi-

könyve. 

o A rendszer adatbázisaival kapcsolatban álljon rendelkezésre az adatszerkezet, adat-

bázis szerkezet és a teljes adatbázis struktúra részletes és pontos dokumentációja. 

o A rendszer egymással kapcsolódó és külső részeinek (interface) legyen részletes és 

pontos dokumentációja. 

o A rendszer kliens/szerver architektúra felépítésű legyen. 

o Legyen integrált rendszer, amelybe minden adatot csak egyszer kell felvinni, és 

minden adat bármely munkaállomásról elérhető, a megfelelő hozzáférési jogokkal 

rendelkező felhasználók számára. 

o Működjön együtt elterjedten használt irodai programcsomaggal, az adatok további 

feldolgozása, dokumentumok és formanyomtatványok készítése céljából legyenek 

exportálhatók a táblázatkezelő, illetve a szövegszerkesztő programba. Minimális 

követelmény, hogy a rendszerben tárolt lekérdezéseket, listákat exportálni lehessen 

Microsoft Excel formátumban. 

o Biztosítsa az intézményben keletkezett személyes adatok feletti teljes körű rendel-

kezési jogot az adatkezelő intézmény számára, a közoktatási és a gyermekvédelmi 

feladatokhoz kapcsolódó, vonatkozó jogszabályoknak, és az adatvédelmi törvény 

előírásainak megfelelően. 

o A vonatkozó, közoktatási és szakképzési feladatok ellátásához kapcsolódó törvé-

nyekben előírt adatok kezelését és feldolgozását az adatkezelő intézmény végzi. Az 

adatok továbbítása és nyilvánosságra hozatala csak és kizárólag az intézmény fele-

lős vezetőjének, vagy az általa e feladattal megbízott munkatársának kezdeménye-

zésére történhet. Ennek naplózását a rendszernek biztosítania kell. 

o A szoftver tegye lehetővé minimum a fokozott biztonságú elektronikus aláírás 

használatát. Minimális követelmény, hogy a szoftver legyen képes előállítani elekt-

ronikus aláírással ellátott dokumentumokat az intézményben telepített tanúsítvány 

felhasználásával. 
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1.10.3. A megvalósított Petrik TISZK VIR elemei 

A megvalósítás során a következő komponensek kerültek kialakításra: 

1. Szakképzési adatbázis 

Elektronikus adatbázis megvalósítása az OKJ adataival: 

o a Szakmai és Vizsgakövetelmények (SZVK) adatai (szakképesítések, kimeneti 

képesítések, modultérképek, feladatprofilok, szakmai ismeretek, szakmai isme-

ret alkalmazások, személyes-, társas-, és módszerkompetenciák) 

o a Központi Programok (KP) adatai (tananyagegységek, tananyagelemek részle-

tes adatai a hozzájuk tartozó szakmai ismeretek, szakmai ismeret alkalmazások, 

személyes-, társas-, és módszerkompetenciák, tanulói tevékenységformák és 

egyéb a Központi Programokban meghatározott jellemzők)  

2. Kommunikáció a „Fenntartó által használt akkreditált iskolaadminisztrációs 

szoftverrendszeren” keresztül 

Online és offline kommunikációs szolgáltatás megvalósítása a TISZK központi 

képzőhely és a szakmacsoportos alapozó iskolák között: 

o A társiskolák tanulói adatainak küldése-fogadása. 

o A 12. évfolyamos tanulói jelentkezések (szakmamegjelölés első, második és 

harmadik helyen, beszámítható követelménymodulok, beszámíthatóság módja) 

küldése-fogadása. 

3. Képzési, tantervi programok készítése 

Elektronikus tervezőrendszer (szoftver) megvalósítása, amely képes támogatást 

nyújtani a TISZK hálózat szakmacsoportos alapozó-, szakképzési- és felnőttképzési 

tanterveinek és képzési programjainak elkészítéséhez: 

o Iskolarendszerű szakképzéshez moduláris rendszerű tantervek készítése a Köz-

ponti Programok alapján 

o Moduláris szerkezetű felnőttképzési programok készítése a Szakmai és Vizsga-

követelmények alapján  

A megvalósítás során az eSZAKMA
9
 szoftver került beszerzésre és integrálásra a 

többi szoftvermodullal. 

                                                 

9
 E-SZAKMA szoftver: www.eszakma.hu 
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4. Tanévi (következő tanévre vonatkozó) tervezés 

 

14. ábra: Beiskolázás– Folyamatábra 

Elektronikus erőforrás tervező rendszer (szoftver) megvalósítása a következő fela-

datokkal: 

o végzős tanulók adatainak (tantervi adatok, szakmacsoport, szakmamegjelölés 1, 

szakmamegjelölés 2, szakmamegjelölés 3, beszámíthatóság) fogadása a társin-

tézményből 

o RFKB által engedélyezett szakmák meghatározása 

o szakképesítések/kimeneti képesítések létszámadatainak meghatározása 

o osztály- és csoportlétszámok szabadon paraméterezhető meghatározása  

o tanévi osztály- és csoportstruktúra kialakítás 

 

15. ábra: Beiskolázás – Vezetői áttekintés a jelentkezésekről 
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5. Képzési struktúra kialakítása (hosszú távú stratégiai tervezés)  

 

16. ábra: Képzések tervezése – Folyamatábra 

Elektronikus erőforrás tervező rendszer (szoftver) megvalósítása a következő fela-

datokkal: 

o a 9-11. évfolyamos tanulók adatainak (tantervi adatok, szakmacsoport) fogadá-

sa a szakmacsoportos alapozást végző intézményekből 

o az egyes szakmacsoportok várható létszámadatainak meghatározása 2,3, és 4 

éves távlatban 

o jövőbeni erőforrás igények (humán, terem, eszköz) meghatározás, vizsgálata és 

trend felállítása 

 

17. ábra: Képzések tervezése – Osztálylétszámok alakulása 



 
- 55 - 

6. Erőforrás tervezés 

Elektronikus erőforrás tervező rendszer (szoftver) megvalósítása a következő fela-

datokkal: 

o A tantervi rendszerben kialakított szaktárgyakhoz pedagógus, szakterem és esz-

közök hozzárendelése 

o Az osztály- és csoportlétszámok alapján, a tanulók tanterve alapján az egyes 

szaktárgyakra vonatkozó óratömegek és kapacitásigények meghatározása. 

o A TISZK alkalmazottainak, helyiségeinek, eszközeinek elektronikus nyilvántar-

tásából származó adatok meghatározása.  

o A rendelkezésre álló humánerőforrás lefedettség meghatározása, a szaktermek 

és eszközök kapacitáskihasználásának meghatározása. 

 

18. ábra: Erőforrás tervezés – Tantárgyfelosztás tervező szoftver 
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7. Programtervező 

 

19. ábra: Csoportmunka – Folyamatábra 

Elektronikus csoportmunkát támogató rendszer (szoftver) megvalósítása a követke-

ző feladatokkal: 

o Közös naptárak kialakítása a TISZK feladatok, valamint a tanítási órák (óraren-

dek) nyilvántartására és publikálására. 

o Az egyes feladatok személyekhez rendelése, elektronikus értesítés (e-mail) au-

tomatikus küldése 

o A különböző projektfeladatok határidejének, előrehaladásának követésére, elle-

nőrzésére szolgáló rendszer, amely képes az egyes projektek, feladatok, munka-

értekezletek adatainak (célkitűzések, határidők, résztvevők, felelős,  prioritás, 

készültségi fok, kapcsolódó dokumentumok) kezelésére és publikálására. 

A programtervező modul megvalósítása során integráltuk a Petrik TISZK meglévő 

Microsoft
©

 Active Directory
©

 szolgáltatását, a Petrik TISZK Microsoft
©

 Exchan-

ge
©

 levelezési (csoportmunka) szoftverét és a többi szoftvermodult. 

8. Dokumentumtár 

Elektronikus - csoportmunkát támogató - dokumentációs rendszer (szoftver) meg-

valósítása a következő feladatokkal: 

o WEB alapú intézményi portálrendszerhez kapcsolódó közös, osztott hozzáféré-

sű digitális dokumentumtárak, amely a megfelelő jogosultságok birtokában  
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biztosítja a TISZK egyes szakmacsoportjaiban dolgozó pedagógusok, szakmai 

vezetők, szakértők részére a dokumentumok teljes körű kezelését, beleértve a 

tárolását, közös szerkesztését, a verziókövetést, a kivétel/beadás kezelését, va-

lamint munkafolyamatok (véleményezések, jóváhagyások) hozzárendelését is, 

továbbá az Office programokkal kapcsolatos közvetlen mentési és megnyitási 

műveleteket.   

o Elektronikus képtárak, médiatárak a TISZK munkájának digitális megjeleníté-

séhez. 

o Vitafórum biztosítása a TISZK munkatársainak számára a különböző problé-

mák, ötletek, javaslatok "on-line" megvitatására 

o WEB alapú felmérések készítésére alkalmas keretrendszer 

 

20. ábra: Dokumentumtár – Petrik TISZK dokumentumtára 
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9. Elektronikus napló 

 

21. ábra: Elektronikus napló– Folyamatábra 

Digitális naplót megvalósító elektronikus rendszer (szoftver): 

o A modulrendszerű tanítási órák tervezése, órarend felvitele a tantárgyfelosztás 

alapján 

o Tanítási órák adatainak rögzítése tetszőleges  számítástechnikai vagy  mobil 

kommunikációs eszköz (PC, notebook, netbook, pda, smartphone, laptop, tablet 

pc) segítségével.  

o Dokumentumok előállítása (haladási és/vagy osztályozónapló generálása, fél-

évi, év végi összesítő, értékelő táblázatok) a vonatkozó jogszabályok figyelem-

bevételével 

 

22. ábra: Elektronikus napló– Petrik SZKI elektronikus napló 
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10. Pályaválasztás és tanulás támogatása 

 

23. ábra: Pályaválasztás és tanulás támogatása – Folyamatábra 

A pályaorientációt, pályaválasztást és egyéni tanulási utak kialakítását segítő elekt-

ronikus rendszer (szoftver) megvalósítása: 

o A kompetenciaelvű OKJ felhasználásával egy olyan pályaválasztási rendszer 

(szoftver) kialakítása, amely a tanulói kompetenciák és az OKJ-ban az egyes 

szakképesítésekre kidolgozott tulajdonságprofil elemzéséből pályaorientációs 

javaslatot ad a tanulók részére. 

o A kompetenciaelvű, moduláris OKJ felhasználásával olyan egyéni tanulási út-

vonal tervező rendszer (szoftver) kialakítása, amely a tanuló már megszerzett 

ismeretei és készségei és az OKJ-ban az egyes szakképesítésekre kidolgozott tu-

lajdonságprofil ás modultérkép elemzéséből egy személyre szabott egyéni tanu-

lási útvonaltervet készít. 

 

24. ábra: Pályaválasztás– Önértékeléses kompetenciamérés  
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Összefoglalás 

A szakdolgozatomban első részében végigtekintettem az elmúlt 15 év lényegesebb iskola-

adminisztrációs fejlesztésein. A történeti áttekintés során megpróbáltam felvázolni azt az 

utat, ahogy a jelenlegi intézményi elektronikus adminisztrációs rendszerek (IAR) kialakul-

tak. Az áttekintés során a megvalósult projektek eredményeit és kudarcait mutattam be. A 

elektronikus adminisztrációs rendszerek „történelméből” levont legfontosabb megállapítá-

sok a következők: 

 A nagy, monolitikus, „all-in-one” szoftverek felépítésükből, funkciójukból adódóan 

olyan bonyolulttá váltak, hogy már nem képesek a digitális világban felhasználói 

igényként megjelenő egyszerűségének, felhasználó-barátságának megfelelni.  

 Az IAR rendszerekre bevezetett akkreditációs rendszer piactorzító hatású volt, gá-

tolta az innovációt, az új fejlesztések megjelenését.  

 A jövő a nyitott, moduláris, egymással kommunikálni képes (interoperabilis) szoft-

vereké.  

A szakdolgozat második részében a legnépszerűbb intézményi elektronikus adminisztráci-

ós rendszert, a digitális (elektronikus) naplót mutattam be részletesen. Moderált online 

kérdőíves felméréssel vizsgáltam meg az jó e-napló titkát, a bevezetésével kapcsolatos fé-

lelmeket és lehetőségeket. A kérdőíves kutatás és a személyes tapasztalatok alapján össze-

állítottam az elektronikus naplók legfontosabb jellemzőit, megvizsgáltam hogy mitől lesz 

sikeres vagy éppen kudarcos az áttérés, illetve hogy milyen csapdákat kell elkerülni az e-

napló választása során. A kutatás eredményeként a következők a legfontosabb megállapítá-

sok: 

 A jelenlegi oktatási rendszerünkben szinte lehetetlen olyan szoftver kifejleszteni, 

amely minden iskolatípusban egyszerűen és könnyen kezelhetően működik. Már-

pedig a digitális világ alapvető jellemzője, hogy az egyszerű működésű eszközök 

terjednek el, a felhasználók ezeket kedvelik és használják. 

 A jó digitális napló (e-napló) egyszerűen és könnyen kezelhető legyen, alkalmas 

legyen a papír alapú napló teljes körű helyettesítésére és képes legyen az iskolai 

dokumentumok előállítására nyomtatott és elektronikus formátumban egyaránt 
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 Az e-napló szoftverek közötti piaci verseny hasznos, hiszen a sokféle iskolatípus 

vagy akár az azonos iskolatípuson belül is jelentkező különféle felhasználói igé-

nyeket csak sokféle, egymással versengő szoftverekkel lehet kielégíteni. 

A szakdolgozatom harmadik része a oktatási vezetői információs rendszerekkel foglalko-

zott. Ezek a rendszerek a gazdaság különféle területein is jelen vannak, de az oktatásban – 

hasonló célok megfogalmazása mellett – más funkciót töltenek be. A Petrik TISZK vezetői 

információs rendszerének részletes bemutatásával vázoltam egy lehetséges rendszert, 

amely képes az intézményvezetői döntéseket támogatni, illetve az intézményi folyamatokat 

elektronizálni. A legfontosabb megállapítások a oktatásban alkalmazott vezetői informáci-

ós rendszerekkel (VIR) kapcsolatban a következők: 

 Az oktatási VIR-ek alapvetően eltérnek a gazdaságban használatos rendszerektől. 

Ennek oka, hogy a gazdaságban gazdasági folyamatokat, az oktatásban oktatási fo-

lyamatokat kell lemodellezni és támogatni. Ezek bár hasonló célrendszerrel mű-

ködnek, de alapvetően más funkciókat jelentenek. 

 Az oktatási VIR megvalósítása csak moduláris rendszerben képzelhető el, hiszen 

sokféle alapvetően különböző funkciót (dokumentumtár, csoportmunka, e-napló, 

pályaválasztás, stb.) kell integrálnia. Ehhez pedig képesnek kell lennie világcégek 

szoftvereit (pl. MS SharePoint, MS Exchange) integrálni egyedi fejlesztésekkel (pl. 

e-Napló, e-Jelentkezés) és közös adatbázisokkal (pl. OKJ adatbázisa, eSZAKMA). 

A szakdolgozatnak ugyan nem tárgya a központi oktatásirányítási-, adatszolgáltatási és sta-

tisztikai rendszerek tárgyalása (Közoktatási Információs Rendszer - KIR), de érdemes 

megjegyezni, hogy 2011-től elindult egy fejlesztés az Educatio Kht.-nál, amely képessé te-

szi a KIR-t arra, hogy az intézményi adminisztrációs rendszerektől (IAR) adatokat, infor-

mációkat fogadjanak egy jól definiált felületen keresztül (ún. webszolgáltatások segítségé-

vel).  

Ez véleményem szerint helyes irány arra vonatkozóan, hogy a szakdolgozatban tárgyalt 

projektek hibáiból tanulva elkezdődjön egy decentralizált rendszer kialakítása, ahol az in-

tézmények és a központi oktatásirányítás szoftverei a saját maguk által feltárt igények 

mentén fejlődhetnek tovább.  
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Sajnos azonban az eddig üzembe helyezett modulok alapján (pl. 
10

EDIG rendszer) látható, 

hogy a központi rendszer fejlesztői egyenlőre nem tudják vagy nem képesek betartani az 

ilyen jellegű szoftverek fejlesztésére vonatkozó elveket és szabályokat. Alapvető technikai 

kommunikációs funkciók hiányoznak a rendszerből, az interfészeket rendszertelenül vál-

toztatják meg, a visszamenőleges kompatibilitás nem biztosított, az export és import funk-

ciók ellenkeznek az alapvető adatabázis-kezelési szabályokkal. 

                                                 

10
 EDIG: Elektronikus Diákigazolvány Igénylés 
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Felhasznált szakirodalom:  

 KIMO: http://www.maratom.hu/kimo/DomainModel/Documentation/KIMO.html 

(2012.11.06.) 

 FÖKIR: www.fokir.hu (2012.11.06.) 

 @NAPLÓ: www.e-naplo.hu (2012.11.06.), www.twinnet.hu (2012.11.06.) 

 Iskolaadminisztrációs rendszerek használatának felmérése (TAMOP 3.1.1): 

http://infographics.blog.hu/2012/02/11/iskolai_adminisztracio (2012.11.06.) 

 Internetes források (2012.11.06.): 
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