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1 BEVEZETŐ	

1.1 CÉLOK	ÉS	FŐ	FELADATOK	

A	Klebelsberg	Intézményfenntartó	Központ	(a	továbbiakban	KLIK)	egyik	fő	küldetése,	
hogy	egyenlő	esélyeket	biztosítson	a	tanulási	úton	valamennyi	gyermek	számára	
függetlenül	 attól,	 hogy	 iskolája	 mely	 településen	 és	 térségben	 helyezkedik	 el.	 Az	
intézmény	 célját	 akkor	 érheti	 el,	 ha	 az	 eddigi	 szétszabdalt	 intézményrendszerben,	 a	
több	mint	2700	 intézményben	 felhalmozódott	erőforrást,	 tudást	és	 tapasztalatot	
egységbe	 szervezi,	 és	 kiaknázza	 azokat	 a	 lehetőségeket,	 amelyeket	 a	 központosítás	
magában	rejt.	

E	 feladat	 teljesítéséhez	 elengedhetetlen,	 hogy	 olyan	 új	 fenntartói	 irányítási	 rendszert	
alakítsunk	 ki,	 amely	 az	 erőforrások	 optimális	 felhasználásával	 lehetővé	 teszi	
Magyarország	 legtöbb	 munkavállalójával	 rendelkező	 és	 a	 legnagyobb	
költségvetési	intézményének	hatékony	működését.	

A	 rendszerszerű	 működésből	 fakadó	 szinergia	 előnyeit	 kihasználva	 a	 köznevelési	
intézmények	 működése	 így	 kiszámítható,	 átlátható,	 biztonságos	 és	 tervszerű	
lehet,	ami	alapfeltétele	az	eredményes	pedagógiai	munkának	is.		

A	 fenti	célok	teljesülését	szolgálja	 a	TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001	sz.	 „Köznevelés	
az	 iskolában”	 c.	 kiemelt	 projekt	 „Rendszerszervezés”	 alprojektje.	
E	 dokumentum	 célja,	 hogy	az	 alprojekt	 keretében	 történő	 fejlesztések	 irányait	 az	
eddigi	előzetes	felmérések	alapján	meghatározza.	

Az	alprojekt	pályázatban	meghatározott	fő	feladatai:		

• Folyamattervezés	és	támogatás:	
§ A	KLIK	folyamatainak	teljes	körű	leírása,	szabályozása,	optimalizálása	
§ Hatékony	intézményfenntartói	irányítási	és	működési	modell	kialakítása	
§ A	szabályozott	folyamatokat	támogató	informatikai	háttér	megteremtése	

• Fenntartói	információs	rendszer	kialakítása:	

§ A	 fenntartói	 feladatok	 ellátásához	 szükséges	 adatstruktúra,	 adattár	
kialakítása	együttműködve	a	jelenlegi	rendszerekkel	is	

§ Fenntartói	 helyzetfelmérés,	 adatgyűjtés	 a	 teljes	 köznevelési	
intézményrendszerre	vonatkozóan	

§ Az	 intézményfenntartói	 irányítási	 feladatokat,	 tevékenységköröket	 és	
folyamatokat	 támogató	 vezetői	 és	 stratégiai	 kontrolling	 rendszer	
tervezése,	bevezetése	

• Stratégiai	tervezés	megalapozása:	

§ Fenntartói	intézményértékelési	rendszer	kialakítása	
§ A	 fentieken	 alapuló,	 a	 KLIK-re	 mint	 fenntartóra	 és	 intézményeinek	

fejlesztésére	vonatkozó	stratégia	megfogalmazása	
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Az	 alprojekt	 keretében	 megvalósított	 fejlesztéseknek	 a	 hivatalon	 kívül	 az	
intézmények	szintjén	is	kimutatható	eredménnyel	kell	járnia:	

• az	 egységes	 finanszírozási,	 beszerzési,	 költségvetés	 tervezési	 modellek	
támogatják	 a	 feladatfinanszírozást,	 ezzel	 együtt	 a	 költségvetési	 források	
megfelelő	elosztását,	

• a	folyamatok	informatikai	hátterének	megteremtése	csökkenti	az	adminisztrációs	
terheket,	 az	 egységes	 helyzetfelmérés	 segíti	 az	 intézményeket	 saját	 helyzetük	
tisztázásában,	 el	 tudják	magukat	helyezni	 az	 intézményrendszerben,	 illetve	 van	
viszonyítási	alapjuk	a	többi	intézményhez	képest.		

• az	intézményi	stratégia	egyértelmű	jövőképet	vázol,	lehetővé	teszi	a	hosszú	távú	
tervezést,	 ezzel	 együtt	 kiszámíthatóságot	 nyújt,	 ami	 biztonságot	 ad	 az	
intézmények	humánerőforrásának	is.	

	

1.2 ELVÁRÁSOK	

Az	 eddigi	 igények	 felmérése	 alapján	 a	 „Rendszerszervezés”	 keretében	 tervezett	
fejlesztéseknek	az	alábbi	elvárásokat	teljesítenie	kell:			

• támogassák	 az	 erőforrások	 racionális	 felhasználását,	 a	 fenntartói	 tervezési	 és	
beszámolási	folyamatokat;	

• azonosítsa	a	működtetési	szinergiákat,	csökkentse	az	adminisztrációt;	
• javítsa	a	belső	és	külső	kommunikációt	;	
• a	folyamatokat	IT	alkalmazások	támogassák;	
• azok	igazodjanak	a	központi	ágazati	informatikai	rendszerekhez,	teremtsék	

meg	 a	 kapcsolatot	 velük,	 de	 biztosítsák	 a	 KLIK	 fenntartói	 feladatainak	
ellátásához	szükséges	adatok	teljes	körű	elérését;	

• tegyék	 lehetővé,	 hogy	 az	 egyes	 rendszerek	 (pl.	 gazdálkodási,	 nyilvántartási,	
irányítási)	 összehangoltan	 tudjanak	 működni	 központi,	 tankerületi	 és	
intézményi	szinten	is;	
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1.3 IDŐTÁVOK	

A	 fejlesztési	 beavatkozásokat	 három	 időintervallumban	 tervezzük	 megvalósítani,	
figyelembe	véve	 azt	 a	 vezetői	 igényt,	 hogy	az	alprojektnek	 rövidtávon	 is	 szükséges	
eredményeket	produkálnia.	

A	kitűzött	határidők:		

• Rövidtáv:	azonnali	beavatkozások;	
• Középtáv:	2014-es	tanévkezdésre;	
• Hosszútáv:	2015-ös	tanévkezdésre	eredményeket	hozó	beavatkozások.	

Az	 egyes	 szakaszokra	 tervezett	 tevékenységek	 sikerét	 nagyban	 befolyásolják	 a	
következő	tényezők:	

• a	közbeszerzési	eljárások	időszükséglete;	
• szünidők,	tanévkezdés,	költségvetési	év,	pénzügyi	tervezés;	
• jogszabályi	és	szervezeti	változások.	

A	 KLIK	működése	 indulása	 óta	 folyamatosan	 változik,	 a	 jelenlegi	 stratégiánkat	 erre	 a	
fejlődésre	és	a	2014.	április	elején	látható	pillanatképére	alapozzuk.		

A	 KLIK	 sajátossága,	 hogy	 „zöldmezős”	 beruházásként	 számos	 folyamata	 még	 nem	
alakult	 ki,	 illetve	nem	 szilárdult	meg.	 	 E	 tényezőt	 „adottságként”	 kezeljük,	melyhez	
folyamatosan	 alkalmazkodunk	 a	 projekt	 megvalósítása	 során,	 azonban	 jelentősen	
befolyásolja	a	projekt	eredményességét,	illetve	az	eredmények	„szállításának”	időpontját	
is.	
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2 HELYZETÉRTÉKELÉS	

	
E	fejezetben	az	eddig	keletkezett	dokumentumok,	személyes	interjúk	és	a	KLIK-ben	
működő	alkalmazások	feltérképezés	során	gyűjtött	tapasztalatokat	vettük	számba.	
	

2.1 ÁLTALÁNOS	KÖRNYEZET	

A	fejlesztések	tervezése	során	az	alábbi	fontos	adottságokat	figyelembe	kellett	vennünk:	

• a	KLIK	jelenlegi	munkavállalói	összlétszáma	közel	140.000	fő;	
• több	mint	2480	intézmény,	5900	feladatellátási	hely	tartozik	hozzá;	
• széttagozódott,	 szerteágazó	 funkcionális	 területekből	 áll	 (tanügy,	

gazdálkodás);	
• nagy	 létszámú,	 sokféle	 szereplővel,	 differenciált	 feladatokkal,	eltérő	 szervezeti	

kultúrával	működő	többszintű	(központ,	tankerület,	 intézmény)	szervezet,	
eltérő	adatigényekkel.	

Mindez	 olyan	 „üzemméret”,	 amely	 racionális	 működtetése	 feltételezné	 korszerű	 IT	
rendszerek	meglétét,	valamint	az	ezért	felelős	professzionális	szakembergárdát.	

	

• A	 KLIK	 a	 számára	 szükséges	 (adatgazdaként	 kezelendő)	 adatokhoz	 jelenleg,	
vagy	külső	 alkalmazásokból,	 vagy	 eseti	 adatgyűjtések	eredményeként	 tud	
hozzáférni;	

• a	 KLIK	 jelenleg	 használt	 alkalmazásai	 szigetszerűen	 működnek,	 egy-egy	
részterület	 egy-egy	 részfolyamatát	 képesek	 támogatni;	 ezek	 az	 alkalmazások	
többnyire	más	szervezetek	üzemeltetésében	vannak;	

• a	 vezetői	 információs	 igények	 kiszolgálása,	 az	 adatok	 gyűjtése,	 rendezése,	
szűrése,	a	megfelelő	alkalmazások	hiánya	miatt	lassú	és	pontatlan;	

• a	 különböző	 funkcionális	 területeken	 begyűjtött	 adatok	 sok	 esetben	 átfedik	
egymást,	 amelyek	 feldolgozása	 a	 felhasználók	 nagyfokú	 leterhelésével	 és	
jelentős	hibalehetőséggel	jár;	

• a	 szervezet	 adatkezeléssel	 kapcsolatos	 tevékenysége	 szabályozatlan,	 a	
szabályozott	területeken	sem	egyértelmű.	

Az	 ország	 legnagyobb	 költségvetési	 intézményének	 és	 munkaadójának	 tehát	 e	
feladatai	 teljesítéséhez	 egyelőre	 külső	 IT	 alkalmazásokra	 kell	 támaszkodnia,	
melyeket	 nem	 az	 új	 köznevelési	 struktúrához	 igazítva	 alakítottak,	 nem	 a	 központi	
intézményi	költségvetési	gazdálkodás	logikáját	követik.	
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A	KLIK	informatikai	infrastruktúrájának	kiépítése	még	nem	fejeződött	be:	

• a	dolgozói	PC	ellátottság	nem	teljes;	
• a	tankerületi	NTG	és	az	Intézményi	NIIF	sávszélesség	nem	kielégítő;	
• a	belső	kommunikációs	csatornák	nem	kialakítottak	

§ nincs	egységes	intranet	hálózat;		
§ a	szerverkapacitások	alulméretezettek;	
§ az	 adatbegyűjtések	 nem	 összehangoltak,	 átfedéseket	 tartalmaznak,	 nem	

on-line	felületen	történnek,	hanem	Excel	táblákban,	manuális	összesítéssel	
• az	eszköz,	hálózati	infrastruktúra	és	helpdesk	szolgáltatás	biztosítása	szintén	„3.	

személy”	 	 -	a	NISZ	Zrt.	–	 feladata;	az	 intézmények	pontos	 infrastruktúra	ellátási	
módja	pedig	még	nem	tisztázott	(Educatio,	NIIF;	NISZ;	KLIK).	

A	 fenti	 infrastrukturális	 hátrányok	 kihatással	 vannak	 a	 megfelelő	
alkalmazáskörnyezet	kialakítására	és	az	információáramlás	minőségére	is.	

A	 hatékony	 működéshez	 megfelelő	 adatkezelés	 és	 folyamatszabályozás	 szükséges,	
valamint	a	KLIK	működését	érintő	adatok	kezelésének	a	KILK-nél	kell	megjelennie.		

	
A	 helyzetfelmérések	 részletes	 állapotát	 az	 1.	 mellékletben:	 Adatkataszter	
dokumentumban	szerepeltettük.	

A	felmérések	során	a	teljes	szervezetet	 lefedő	informatikai	rendszertől	a	szigetszerűen	
működő,	 részterületen	 használt	 programokig	 különböző	 megoldásokat	 találtunk,	 de	
általánosan	megállapítható,	 hogy	 a	 heterogén	 rendszerek	 között	 integráció	 nem,	 vagy	
csak	nagyon	kismértékben	található.	

Rendszer	 Pénzügy	 Vagyon	 HR	 Tanügyigazgatás	 Egyéb	 K
LI
K
	

O
H
	

M
ÁK

	

Ed
uc
at
io
	

KIR	 	 	
x	 x	

	 	
x	

	 	
KIR3	 x	

	
x	

	
Bérszámfejtés	

	 	
x	

	
ForrásSQL	 x	 x	

	 	 	
x	

	
x	

	
Magiszter	 	

x	 x	 x	
	 	 	 	

x	
felmeres.klik.gov.hu	 x	 x	 x	 x	

	
x	

	 	 	
WinTiszt	 	 	

x	
	 	

x	
	 	 	

Tantárgyfelosztás	
adatgyűjtő	 	

x	 x	 x	
	

x	
	 	 	

KIR-STAT	 	
x	 x	 x	

	 	
x	

	 	
DMSOne	 x	 	 x	 x	 Iktatás	 x	 	 	 	
KLIK-STAT	 	 	 x	 	 	 x	 	 	 	
KIK-NEC	 x	 x	 x	 	 	 x	 	 	 	
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Az	 5	 pilot	 tankerületben	 végzett	 felmérések	 szerint	 az	 elmúlt	 1	 évben	 több	mint	 270	
adatkérés	 történt,	 a	 legkülönbözőbb	 formában,	 több	 mint	 5000	 adatmező	
igénybevételével.	

	

Adatbekérések	 Darabszám	 Bekérés	jellege	 Adatkör	 Adatmező	

Központ,	 Tankerület,	
Rendszerek	

272	 excel,	 email,	 word,	
sharepoint,	 online	
felület,	rendszer	

534	 5140	

	
	

2.2 ADATKEZELÉSI	ANOMÁLIÁK	

	
Az	 előbbi	 pontban	 említettek	 közül	 külön	 érdemes	 kitérni	 az	 adatkezeléssel	
kapcsolatos	ellentmondásokra.	
	
A	 nemzeti	 köznevelésről	 szóló	 2011.	 évi	 CXC.	 törvény,	 valamint	 a	 Klebelsberg	
Intézményfenntartó	Központról	szóló	202/2012.	Korm.	rendelet	értelmében		

• a	nevelés-oktatás	megszervezésért	az	iskolán	belül	az	intézmény	felel,	
azonban		

• az	iskolai	feladatok	ellátásához	szükséges	feltételek	biztosítása	a	fenntartó,	
vagyis	jelen	esetben	a	KLIK	feladata;		

§ a	KLIK	tesz	javaslatot	az	intézmények	létesítésére,	átszervezésére,	
megszüntetésére;	

§ eljár	a	pedagógusok	és	más	intézményi	alkalmazottak	munkáltatójaként;	
§ a	KLIK	költségvetésében	biztosítottak	az	intézményi	források;	
§ a	KLIK	az	önkormányzatokkal	együtt	gondoskodik	a	működtetéshez	

szükséges	ingatlanok,	eszközök	rendelkezésre	állásáról;	
§ jóváhagyja	a	köznevelési	intézmény	tantárgyfelosztását,	ami	alapjaiban	

meghatározza	a	KLIK	gazdálkodását.	
	
A	 fenti	 feladatok	 teljesítésének	 alapvető	 feltétele,	 hogy	 rendelkezésre	 álljon	
minden	olyan	információ,	amely	az	 iskola	működéséhez	szükséges	pénzügyi,	humán-	
és	infrastrukturális	feltételek	biztosításához	szükséges.	
	
Ezek	minimálisan	az	 intézményi	alapadatok	és	a	pedagógus	és	más	alkalmazotti	
adatkörök.	Csak	ezek	birtokában	lehetséges	pl.		

• megtenni	az	intézmények	átszervezésére	vonatkozó	javaslatokat;	
• meghozni	az	egyes	intézményi	forráskeretek	kialakítására;	
• beszerzések	jóváhagyására;	
• pedagógusok	alkalmazására	vonatkozó	döntéseket.	
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Az	 adatkezelés	 anomáliáját	 legfőképp	 az	 okozza,	 hogy	 a	 KLIK	 szempontjából	
legfontosabb	 intézmény	 és	 pedagógus	 adatok	 rögzítése	 jelenleg	 legalább	 három	
helyen	történik:	

• az	 intézményekben	 –	 intézményi	 adminisztrációs	 rendszerben	 (IAR),	 mely	
fölött	 a	 KLIK	 semmilyen	 jogkörrel	 nem	 rendelkezik	 (pl.	 a	 rendszer	
üzemeltetője	nem	tud	számára	megfelelő	adatlekérdezéseket	biztosítani,	ill.	azok	
újabb	és	újabb	fejlesztéseket	igényelnek	–	többletköltségeket	generálva);	

• a	 KLIK-ben	 -	 	 a	 különböző	 -	 jelenleg	 egy-egy	 területen	 működő	 –	
alrendszerekben,	azonban	ezek	integrációja	még	nem	megoldott;	

• a	KIR-ben	 	 és	KIR	3-ban,	melyek	 közül	 az	 előbbi	 az	Oktatási	Hivatal,	 utóbbi	 a	
Magyar	 Államkincstár	 rendelkezési	 jogkörében	 áll,	 szintén	 felvetődnek	 az	 1.	
pontban	említett	problémák.	

	
	

	*Országosan	nem	egységes	az	IAR,	a	Magisztert	jelenleg	nem	mindenhol	kezdték	
használni	
**Még	nincs	beszerezve,	az	adatokat	adatszolgáltatással	kapjuk	„lentről”	és	„fentről”,	de	

eltárolásuk	és	kezelésük	nem	megoldott.	
	

A	fentiek	ellenére	pontos	adatokkal	egyik	rendszer	sem	rendelkezik.	Az	ágazati	irányítás	
a	 KLIK-hez,	 míg	 a	 KLIK	 megfelelően	 rendezett	 és	 kereshető	 adatok	 híján	 a	
tankerületekhez,	intézményekhez	fordul	segítségért.	

Hangsúlyozni	 kívánjuk,	 hogy	 a	 fenti	 adatkezelési	 nehézségekről	 nem	 a	 rendszerek	
üzemeltetői	 „tehetnek”.	 Az	 adatkezelés	 „technikai”	 rendszerei	 nem	 követték	 az	
intézményrendszeri	 átalakítást,	 ezek	 nem	 elsődlegesen	 a	 fent	 felsorolt	 célok	
érdekében	jöttek	létre.	
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A	problémák	többségét	ezenkívül	az	okozza,	hogy	legtöbbször	az	adatok	rögzítése:	

• nem	az	adatok	keletkezésének	időpontjában;	
• nem	az	adatok	keletkezésének	„helyén”;	
• „kézzel”	és	nem	automatikusan	történik.	

Mindemellett	az	egyes	rendszerek	közötti	automatikus	adatátadás	nem	megoldott,	
sőt	azok	összesített	lekérdezése	technikai	akadályokba	ütközik.	

A	fentiek	alapján	az	adatkezelési	jogkörök	és	rendszerek	kialakítását	úgy	lenne	célszerű	
megoldani,	hogy	

• biztosítsa,	hogy	az	adat	annak	keletkezésekor	rögzítésre	kerüljön;	
• az	 adatok	 nyilvántartásba	 vétele	 ott	 történjen,	 ahol	 az	 elsődlegesen		

felhasználásra	kerül,	de	
• legyen	elérhető	minden	érdekelt,	különösen	az	ágazati	irányítás	számára;	
• rögzítésükre	 egyszer	 kerüljön	 sor,	 és	 az	 intézményi,	 tankerületi	 és	 központi	

kollégák	számára	egységes	és	átlátható	legyen;	
• csökkentse	az	adminisztrációt.	

	
A	 felmérések	 során	 a	 KLIK	 saját	 adatköreit	 a	 jogszabályi	 háttér	 ellenőrzésével	 is	
vizsgáltuk,	melynek	eredménye	a	4.	mellékletben:	„Adatkezelés	jogalap”-ban	található.	
Ezek	 alapján	 megállapítható,	 hogy	 a	 fenntartói	 feladatok	 ellátásához	 szükséges	
adatstruktúra,	 adattár	 kialakítása	 érdekében	 meg	 kell	 teremteni	 az	 egységes	 és	
átlátható	adatkezelés	jogszabályi	alapjait,	ennek	keretében:	

• meg	 kell	 szüntetni	 az	 adatkezelésben	 a	 párhuzamosságokat	 (KLIK-intézmény-
OH-Educatio);	de	

• minden	érdekelt	számára	biztosítani	kell	a	hozzáférést	az	adatokhoz;	
• meg	 kell	 teremteni	 a	 KLIK,	 illetve	 annak	 szervezeti	 egysége	 (intézmény)	 által	

kezelt	 adatbázisok	 összekapcsolásának,	 átjárhatóságának,	 az	 adatokhoz	 történő	
fenntartói	hozzáférhetőségnek	a	lehetőségét,	

• újra	kell	gondolni	az	adatkezelés	rendszerét	az	adatbázisból	történő	adatigénylés,	
illetve	adatszolgáltatás	rendjét,	

• ki	kell	alakítani	annak	IT	hátterét.	
	

Az	 alprojekt	 alapvető	 célja,	 hogy	 a	 fenti	 anomáliák	 feloldására	 javaslatokat	 tegyen	 és	
megoldásukhoz	biztosítsa	a	megfelelő	IT	alkalmazásokat.	
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2.3 SZAKTERÜLETI	TAPASZTALATOK	

Az	 alábbiakban	 foglaltuk	 össze	 az	 egyes	 szakterületek	 által	 használt	 alkalmazásokkal	
kapcsolatos	tapasztalatokat	(további	információk	a	2.	mellékletben	találhatók).	
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2.1.1. GAZDÁLKODÁS	

A	 gazdálkodás	 által	 használt	 informatikai	 rendszerek	 a	 ForrásSQL	 és	 az	 MNV	 Zrt	
vagyonmodulja	(ez	a	modul	csak	a	statisztikák	előállítását	szolgálja,	összesített	adatok	
kerülnek	 bele).	 A	 rövid	 távú	 cél,	 hogy	 a	már	megvásárolt	 szoftverek	moduljait	 is	
teljes	körűen	megismerjék	és	használják	a	munkatársak.	Azon	területeken,	amelyek	
jelenleg	 informatikailag	 nem	 támogatottak,	 követelmény-specifikáció	 készül	 a	
beszerzésekhez:	

• Pénzügy,	számvitel	
o likviditás	
o előirányzat	
o önköltségszámítás	
o költségtervezés	

• Vagyongazdálkodás	
o ingatlan-nyilvántartás	
o ingóságok-nyilvántartása	(eszközök)	
o gépjármű-nyilvántartás	
o szerződés-nyilvántartás	
o kötelező	jelentések	

• Beszerzés	
o egységes	beszerzést,	közbeszerzést	támogató	szoftver	(KEF)	mintájára	

Elsődleges	 célként	 a	 ForrásSQL	 eddig	 beszerzett	 moduljainak	 a	 bevezetését	 és	 teljes	
körű	 használatát	 tűztük	 ki.	 Az	 igények	 és	 specifikációk	 felmérése	 után	 fejlesztések,	
közbeszerzések	indítása	a	cél.		

2.1.2. HR	

A	 KLIK-nél	 és	 intézményeinél	 jelenleg	 használt	 HR-hez	 kapcsolódó	 alkalmazások	 nem	
integráltak.		

A	felmérésekben	eddig	érintett	WINTISZT	(közszolgálati	humánpolitikai	munkát	segítő	
program),	TÉR	(Teljesítmény	Értékelési	Rendszer),	KÖZIGÁLLÁS	(álláshirdetési	portál),	
KIR3,	 TVP	 (közigazgatási	 továbbképzési	 vizsgaportál	 rendszer)	 nem	 képesek	 a	 HR	
minden	folyamatát	hatékonyan	támogatni.	

Az	 egyes	 tevékenységhez	 tartozó	 folyamatok	 lassúak,	 a	 napi	 működésben	 is	 zavart	
okozhatnak.	 A	 vezetők	 és	 munkatársak	 a	 belső	 folyamatokról	 tájékozatlanok.	
Rövidtávon	egy	mini	HR	rendszer	kialakítása	a	szervezeti,	munkaköri	és	személyi	
adatok	 kezelésére,	 valamint	 a	 projekt	 célfeladatainak	 kezelésére	 enyhíthet	 a	
jelenlegi	 problémákon.	 Stratégiai	 cél	 a	 szétszórt	 alkalmazások	 integrációja,	 illetve	 a	
megoldatlan	HR	folyamatok	IT	támogatása.		
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A	funkciók	specifikálása	folyamatban	van,	koncepcionális	cél	a	karriermenedzsment	
támogatása	 valamennyi	 foglalkoztatási	 jogviszonyban	 alkalmazottra,	 a	 belépéstől	 a	
kilépésig	terjedő	időszakra.	

A	fenti	miatt	a	következő	modulok	bevezetését	tervezzük:	

• Toborzási,	kiválasztási	modul		
• Személyügyi	nyilvántartás	és	adminisztráció		
• Karriermenedzsment	és	teljesítményértékelési	modul		
• Képzésmenedzsment	modul		
• Dokumentumkezelő,	jelentéskészítő	modul		
	

Személyügyi	 dokumentumok	 elkészítéséhez	 szükséges	 rendszer	 megvásárlásával	 és	
testre	 szabásával	 területi	 (tankerületi)	 szinten	 is	 lehetővé	 válik	 a	 szervezethez,	 a	
személyekhez	kapcsolódó	–	kormánytisztviselői	-	adatok	nyilvántartása,	a	jogviszonyhoz	
kapcsolódó	 személyügyi	 dokumentumok	 elkészítése,	 ami	 a	 napi	 munkavégzés	
hatékonyságát	és	gyorsaságát	növeli.	
	

2.1.3. TANÜGY	

Nincs	 használatban	 olyan	 informatikai	 rendszer,	 ami	 a	 központ	 és	 a	 tankerületek	
számára	széles	körűen,	egységes	és	elektronikus	formában	biztosítani	tudná	a	tanügyi	
célú	 nyilvántartási	 és	 adatszolgáltatási	 feladatokat	 –	 sem	 a	 tervezés,	 sem	 az	
operatív	működés,	sem	a	monitoring-kontrolling	terén.		

A	 tanügyi	 informatikát	 érintően	eddig	kevés	 és	nem	 teljes	 körű	 felmérés	 történt,	 ezek	
eredményei	 kevéssé	 használhatók,	 az	 állami	 célok	 IAR,	 KIR	 vonatkozásban	
alulpublikáltak.	Rövidtávú	 cél,	 hogy	amennyiben	 található	érdemben	 felhasználható	és	
elérhető	 létező	 alkalmazás	 bármely	 tanügyi	 területen,	 azok	 bevonása	 a	 2014/15-ös	
tanév	egységes	tanügyi	tervezési,	előkészítési	munkálataiba.	

Felmérési	és	kiválasztási	szempontok:	

• az	 intézményoldali	 és	 az	 állami	 oldali	 (KIR)	 információs	 rendszerek	
használata,	funkcionális	megfelelőség,		

• a	2014.	szeptemberre	vonatkozó	várható	állami	elvárások,	lehetőségek;	
• azonnal	 használatba	 vehető	 (megbízható	 referenciával	 rendelkezik,	 az	 adott	

funkciót	aktívan	támogatni	képes,	könnyen	betanulható);	
• rövidtávon	is	érdemben	képes	hozzájárulni	a	folyamatok	fejlesztéséhez;	
• beszerzései	értéke	alacsony;	
• nincs	 hosszú	 távú	 elkötelezettség	 és	 szakmai/pénzügyi	 ellentmondás	 a	

használata	esetén;	
• mindezzel	 lehetséges	 a	 lehető	 legtöbb	 területen	 egységes	 folyamatok	

beindítása	és	támogatása.	
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Hosszú	 távú	 cél	 komplex	 tanügyi	 funkció	 és	 folyamattérképen	 alapuló	
szoftverspecifikáció	 összeállítása,	 a	 beszerzés	 és	 a	 bevezetés	 aktív	 támogatása,	 a	
következők	figyelembevételével:		

• aktív	 támogatást	 nyújt	 minden	 fenntartó	 (és	 működtető)	 releváns	 tanügyi	
folyamat	menedzseléséhez;	

• aktív	 –	 tanügy-releváns	 –	 adatkapcsolattal	 bír	 az	 intézményi	 (IAR)	 és	 az	 állami	
(KIR)	 rendszerekkel	 (egyszeres	 adattárolás,	 jogosultságalapú	 hozzáférés,	
lekérdezési	lehetőség)	

• hatékonyan	biztosítja	 a	 tanügyi	 stratégiai	 tervezés,	 éves	 tervezés,	 éves	operatív	
működés	 és	 ellenőrzés	 (monitoring-kontrolling)	 egységes	 és	 elektronikus	
megvalósulását;	

• A	hosszabb	távú	tanügyi	tervezést,	operatív	irányítást	és	ellenőrzést	megalapozó	
helyzetfelmérés	módszertanának	kidolgozása,	tesztelése.	

• Az	eredmények	többrétű	feldolgozása	és	kivetítése	a	tanügyi	irányítás	következő	
területeire:	stratégiatervezés,	éves	tervezés,	éves	operatív	működés,	ellenőrzés.	

• A	 műszaki	 specifikáció	 mélységének	 megfelelő	 követelményrendszer	
kidolgozása.	

	

2.1.4. FENNTARTÓI	INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉS	

A	 köznevelési	 intézmények	 értékelése	 tankerületi	 szinten	 különböző	 szempontok	
szerint	történik.	Általánosan	elmondható,	hogy	a	tankerületi	igazgatók	határozzák	meg	a	
hozzájuk	tartozó	intézmények	értékelési	szempontjait.	A	központba	így	beérkező	adatok	
nehezen	értelmezhetők,	összehasonlíthatatlanok.		

A	fenntartói	intézményértékelést	a	KLIK	informatikai	támogatottság	nélkül	Excel	
táblákban	bekért	adatok	alapján	próbálja	végezni.	Hosszú	távú	cél	az	informatikai	
rendszerek	 fejlesztése,	 melynek	 előfeltétele	 az	 intézményértékelési	 rendszer	
fenntartói	működési	modelljének	kidolgozása.	A	működési	modell	alapján	készül	el	
az	informatikai	rendszer	műszaki	specifikációja,	amelyben	meghatározzuk	a	szoftverrel	
szemben	támasztott	funkcionális	és	architektúra	követelményeket.			

A	 fenntartói	 értékelési	 rendszer	helyzetfelmérése	 során	a	 jogszabályok	 szerint	végzett	
ellenőrzések	 tapasztalatait	 feldolgozva	 adott	 a	 lehetőség	 ezek	 figyelembevételével	 egy	
belső	szabályozási	rend	kialakítására	is	a	feltárt	hiányosságok	megszüntetésére.	

Az	 intézményi	munka	eredményeinek	és	 feltételeinek	ellenőrzése	eddig	 is	a	 fenntartói	
feladatok	 közé	 tartozott,	 azonban	 erre	 vonatkozóan	 nem	 valósult	 meg	 egységes	
irányelv,	vagy	koncepció.		

A	 rendszer	 egységes	 kezelése	 és	 egységes	 szempontú	 irányítása	 megteremti	 annak	 a	
feltételeit,	 hogy	 ez	 most	 megvalósulhasson,	 integrálja	 a	 különböző	 tevékenységek	
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elemeit	 és	 összességében	 járuljon	hozzá	 a	 fejlesztési	 tevékenységek	megalapozásához.	
A	 különböző	 eljárások	 egységes	 bevezetése	 olyan	 új	 irányítási	 és	 szabályozási	
kereteket	 teremthet,	 amelyek	 a	 külső	 szakmai	 ellenőrzéssel	 egybevetve	 az	 igazgatói	
munka	 és	 belső	 fejlesztési	 koordináció	 eszközével	 hozzájárulhat	 a	 teljesítésben	
alulmaradó	intézmények	fejlesztéséhez.	

2.1.5. TUDÁSMENEDZSMENT	

A	KLIK-en	belül	tudásmenedzsment	egyelőre	ad	hoc	módon	értekezletek,	előadások;	e-
mailek,	 tájékoztató	 anyagok	 formájában	 működik.	 Azt	 a	 versenyelőnyt,	 ami	 az	
intézményrendszerben	 felhalmozódott	 tudásból	 fakadhat,	 csak	 a	
tudásmenedzsment	tudatos	fejlesztésével	érhetjük	el.	

A	tudáshálózaton	belül	a	következő	adatok	kezelése	szükséges:	

1. A	 projekt	 keretében	 megvalósuló	 egységes	 informatikai	 rendszer	 tematikus	
alrendszereiből,	 alkalmazásaiból	 származó	 aggregált	 számadatok	 (pl.	 HR	
szoftverből	 származó	 adat).	 Az	 ilyen	 jellegű	 adatok	 magas	 szintű	 elemzésére,	
vizuális	 megjelenítésére	 különböző	 üzleti	 intelligenciaalkalmazások	 állnak	
rendelkezésre,	amelyek	segítségével	az	adatból	tudás	konvertálható.	

2. A	 KLIK	 szervezetén	 belül	 a	 különböző	 döntéshozói	 szinteken	 dolgozó	
szakértők	 tapasztalata	 és	 tudása	 (pl.	 pedagógiai	 módszerek	 bevezetésének	
tapasztalata).	 Ezek	 a	 nem	 számszerűsíthető,	 vagy	 úgynevezett	 „puha”	 adatok,	
amelyek	szakértői	rendszerek	segítségével	alakíthatóak	menedzselhető	tudássá.			

3. A	 szervezet	 bármely	 szintjén	 megjelenő	 ötletek.	 Ezek	 validálása,	
rendszerezése	 és	 közös	 tudáselemmé	 alakítása	 szintén	 a	 tudásmenedzsment	
témakörébe	 tartozik.	 Ilyen	 típusú	 tudáselemek	 jellemzően	 az	 intranet	
rendszereken,	vagy	belső	közösségi	felületen	„dolgozhatók	fel”.	

Jelenleg	 nincsenek	 olyan	 folyamatleírások,	 szabályzások	 és	 IT	 megoldások	 a	 KLIK-en	
belül,	 amelyekkel	 a	 fenti	 adatok	 és	 tudáselemek	 összegyűjtése,	 kezelése	 megoldható	
lenne.	 	 Nincs	 belső	 kommunikációs	 és	 tudásmegosztást	 célzó	 hálózat	 (intranet),	
valamint	 nincs	 –	 a	 pedagógusokig	 lenyúló	 –	 kibővített	 hálózat	 (extranet)	 sem.	
Nincsenek	meg	 a	 szakértők	 tudásának	 összegyűjtését	 leíró	 folyamatok	 és	 az	 azt	
támogató	IT	eszközök,	valamint	nem	áll	rendelkezésre	olyan	eszköz	sem,	amellyel	az	
aggregált	számadatok	elemezhetők.		 	
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3 FEJLESZTÉSI	JAVASLATOK	

3.1 RÖVIDTÁV	-	AZONNALI	BEAVATKOZÁSOK		

Rövidtávon	 a	 legfontosabb	 szempont,	 hogy	meglévő	 alkalmazásaink	 hatékonyabb	
felhasználásával	javítsuk	működésünk	kiszámíthatóságát.	

Ennek	érdekében	szükséges:	

a. a	rendszer	működése	szempontjából	kulcsfontosságú	folyamatok	
meghatározása;	

b. e	folyamatok	megerősítéséhez	szükséges	rendszerek	kiválasztása	a	
meglévő	alkalmazások	közül;		

c. az	elmaradt	„rendszerbevezetések”	pótlása;	
d. az	e	folyamatokhoz	kapcsolódó	adatok	megfelelő	kezelési	rendjének	

kialakítása;	törzsadattár	kialakítása	és	karbantartása;	
e. a	szervezeti	egységek	közötti	kommunikációt	támogató	rendszerek	

felállítása.	

A	fentiek	érdekében	tervezett	intézkedések:	
• Ügyviteli	rendszer	használatának	kiterjesztése	tankerületi	szintre	
• Gazdálkodási	rendszer	teljes	funkcionalitásának	biztosítása	
• HR	rendszer	használatának	kiterjesztése	
• Intézményi	alapadatok	és	alkalmazotti	alapadatok	teljes	nyilvántartásának	és	

karbantartásának	kialakítása	
• Adatbekérések	rendjének	és	módszerének	racionalizálása	
• Intranet	kialakítása	
• Kapcsolódás	a	kormányzati	felhőhöz	

	

3.2 KÖZÉPTÁV	–	BEAVATKOZÁSOK	A	2014-ES	TANÉVKEZDÉSIG	

Középtávon	a	legfontosabb	néhány	olyan	kulcsfolyamat	megerősítése,	optimalizálása,	
melyek	meghatározóak	a	működés,	különösen	a	gazdálkodás	szempontjából.		

Ennek	érdekében:	

a. a	meglévő	rendszerek	rövidtávon	is	eredményt	hozó	továbbfejlesztését;	
b. a	későbbi	vezetői	információs	rendszerek	struktúrájába	építhető	

gyorsan	bevezethető	fejlesztéseket;	
c. a	folyamatok	teljeskörű	szabályozását	szükséges	megvalósítani.	
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A	fentiek	érdekében	tervezett	intézkedések:	

• A	 projekt	 keretén	 belül	 a	 meglévő	 szoftverek	 szolgáltatásainak,	 adatköreinek	
konszolidálása	(pl.	FORRÁS	SQL	és	ügyviteli	rendszer);	

• Az	adatkezelési	rendszerek	„lejuttatása”	intézményi	szintre;	
• Ügyviteli	 rendszer	 teljes	 funkcionalitásának	 biztosítása	 tankerületi	 szinten	

(beleértve	az	iratdigitalizálást,	e-mail	iktatást,	a	statisztikákat	és	a	workflow-t);	
• HR	workflowt	támogató	rendszer	kiépítése;	
• Belső	 Helpdesk	 rendszer	 kialakítása	 az	 alkalmazások	 megfelelő	 használata	

érdekében;	
• Vagyonnyilvántartást	támogató	rendszerek	bevezetése;	
• Extranet	beszerzése	

	

3.3 HOSSZÚTÁV	–	BEAVATKOZÁSOK	A	2015-ÖS	TANÉVKEZDÉSIG	

A	hosszútávú	intézkedések	a	teljeskörű	funkcionalitással	működő	vezetői	információs	és	
folyamatkezelési	rendszer	kialakítását	és	stratégai	terveink	megalkotását	célozzák.		

Ezek	érdekében	történik	meg	a	

a. fenntartói	információs	és	kontrolling	rendszer	megtervezése,	kifejlesztése,	
tesztelése	és	bevezetése;	

b. a	fenntartói	működéshez	szükséges	adatok	begyűjtése;	
c. mindemellett	már	az	előbbi	folyamatok	eredményére	alapozó	intézményi	

stratégia	készülhet.	

Végcél,	 hogy	 a	 szervezetben	 mindenkinek	 azonos	 adatforrásokból	 táplálkozó	
konzisztens	 adatbázisokat	 érjen	 el.	 Célunk	 egy	 jól	 tervezett	 egységes,	 integrált	
rendszereket	tartalmazó	IT	infrastruktúra	létrehozása.	

Mindezek	érdekében	tervezett	intézkedések:	
• Az	ún.	köztes	réteg	és	az	adattárház	specifikálása	külső	szakértők	bevonásával;	
• Az	 eddigiekhez	 képest	 teljeskörű	 HR,	 tanügyigazgatási,	 gazdálkodási	

tudásmenedzsment	alrendszer	kialakítása,		
• A	 társintézményeknél	 működő	 ágazati	 rendszerek	 kommunikációjának	

megteremtése	interfészek	segítségével.		
• Az	 adatszolgáltatási	 irányok	 megváltoztatása,	 a	 tudásbázis-alapú	 szakértői	

rendszerek	fejlesztése		
• Az	 intézményértékelési	 rendszer	önálló,	vagy	a	VIR-be	 integrált	modulként	 történő	

kialakítása	
• Önálló	 teljes	 körű	 kontrolling	 rendszert	 szeretnénk	 bevezetni,	 adattárházra	 épülő	

üzleti	intelligencia	(BI)	rendszert	kialakítani.		
• Szervezeti	feladat	egy	VIR	Kompetencia	Központ	létrehozása.	
• A	 projekt	 végén	 a	 bevezetett	 szoftverek	 tapasztalatainak	 összegyűjtésével	 és	

feldolgozásával	további	fejlesztési,	beszerzési	terveket,	javaslatokat	teszünk.		



18	

	

3.4 A	 HOSSZÚTÁVÚ	 FEJLESZTÉSEK	 KONCEPCIÓJA	 –	 FENNTARTÓI	 INFORMÁCIÓS	
ÉS	FOLYAMATKEZELÉSI	RENDSZER	

Az	alábbiakban	már	a	hosszú	távú	fejlesztések	koncepcióját	foglaltuk	össze.	

Az	eddigi	tapasztalatok	alapján	látható,	hogy	jól	működő	rendszer	úgy	hozható	létre,	
ha	 a	 közös	 értékeken	 kívül	 a	 szakterületek	 vertikális	 igényeit,	 szempontjait	 is	
figyelembe	vesszük.		

A	 feladat	 összetettsége	 folytán	 ez	 a	 cél	 önmagában	 meghatározza,	 hogy	 az	
egységes	 irányítás	 nemcsak	 szervezeti,	 hanem	 informatikai,	 módszertani,	
rendszerszemléleti	 szempontból	 sem	 csak	 egy	 központi	 rendszer	 létrehozását	
igényli,	hanem	területspecifikusakat	is.		

A	 hosszútávú	 fejlesztések	 magja	 az	 Adattárház	 és	 erre	 épülő	 Vezetői	
Információs	Rendszer	lesz,	melyek	célja,	hogy			

	
• javítsa	az	intézmény	fenntartási	és	

működtetési	folyamatait,	
• hatékonyabbá	tegye	a	döntési	

folyamatokat,	
• segítse	a	vezetőket	döntéseik	

meghozatalában,	
• mérhetővé	tegye	a	döntések	

következményeit,	
• láthatóvá	tegyen	tendenciákat,	

ellenőrizhetővé	váljon	a	stratégiai	
célok	elérése	

	

	
A	 jelenlegi	 szétszabdalt	 struktúra	 megléte	 és	 az	 azonnali	 fejlesztési	 igények	
kiszolgálása	 	 feltételezi	 egy	 ún.	 köztes	 réteg	 (Middleware)	 kialakítását	 az	
alkalmazások	egységes	üzenetekkel	és	szolgáltatási	pontokkal	történő	integrációjához.	

A	lenti	ábra	mutatja	a	köztes	réteg	működésének	elvét.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 Integráció	–	köztes	réteg	avagy	Middleware	

Tanügyi	
interfész	

Gazdálkodás	
interfész	

Vagyon	
interfész	

HR	interfész	 Egyéb	
interfész	

Adattárház	
interfész	

Tanügyi	
rendszer	3	

Tanügyi	
rendszer	2	

Magiszter		

Gazdálkodás	
rendszer	2	

Gazdál-
kodás	1		 Vagyon	1		

HR	-	
rendszer	2	

HR	-	KIR		

egyéb	
rendszer	3	

egyéb	
rendszer	2	

egyéb	
rendszek		

Adattárház	

BI	–	üzleti	
intelligencia	

VIR	

Stratégiai	
tervezés	

Vezetői	
kontroll	

Üzemeltetési	
felügyelet	

Tranzakciós	eljárások	

VIR	 Döntés támogató 
(DSS) 

Elektronikus 
adatfeldolgozó (EDP) 

Azonnali információk 
(Lekérdezések) 

Mutatók (DashBoards) 
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• A	 Köztes	 réteg	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 új	 alkalmazás	 bevezetése	 esetén	 a	
törzsadatokat	azonos	adatforrásból,	felesleges	duplikált	adatbevitelt	mellőzve	
és	a	hibalehetőségeket	csökkentve	biztosítsuk,	 így	a	meglevő	és	a	későbbiekben	
bevezetendő	funkcionális	alkalmazások	integrációja	megvalósulhat.	

• Stratégiai	cél,	hogy	a	KLIK	saját	adatait,	saját	maga	kezelje,	emellett	meg	kell	felelni	a	
rendszerek	 folyamatos	 üzemelésének	 is.	 A	 köztes	 réteg	 ezt	 úgy	 támogatja,	 hogy	
egyrészt	 a	 meglevő	 rendszerekből	 gyűjt,	 rendszerez	 adatokat	 –	 pl.:	 KIR3	 -,	
másfelől	a	későbbiekben	bevezetendő	új	alkalmazások	is	csatlakoztathatók.	A	
továbbiakban	 a	 köztes	 réteg	 segítségével	 az	 adatszolgáltatások	 irányai	 is	
megváltoztatók,	és	ez	történhet	ütemezetten.	

• Adattárház	 létrehozására	 úgy	 van	 lehetőség,	 hogy	 nem	 szükséges	 az	 egyes	
rendszerek	 specifikus	 adatformátumának	 ismerete,	 sőt,	 akár	 az	 iskolák,	
intézmények,	 elvileg	 különböző	 szoftvereket	 is	 használhatnának,	 amennyiben	
azok	 a	 Middleware	 integrációs	 feltételeit	 teljesítik.	 Egy	 vezetői	 információs	
rendszer	csak	akkor	tudja	megbízhatóan	és	hatékonyan	támogatni	a	döntéshozatalt,	
hogyha	az	adattárra	épül.	

• Az	 adattár	 az	 intézmény	 adatvagyonát	 integrálja	 az	 intézmény	 által	 használt	
különféle	 rendszerekből,	 nyilvántartásokból	 egy	 közös	 adatbázisba.	 Az	 adattár	
tisztított,	 minőségi	 adatokat	 biztosít	 az	 intézmény	 különböző	 információs	
igényeire,	 a	 különböző	 felhasználói	 csoportok	 számára.	 Ez	 az	 adatvagyon	
(adattár)	teljes,	integrált,	megbízható,	idősoros	és	naprakész.	

• A	 vezetői	 információs	 rendszer	 gyors	 adatszolgáltatást	 biztosít	 az	 összes	
alrendszerből	 az	 adattárházon	 keresztül.	 A	 különböző	 vezetési	 szinteknek	 -	 az	
intézményektől	 a	 tankerületen	 át,	 a	 KLIK-en	 keresztül	 az	 ágazati	 szervekig	 -	
szervezeti	 felépítésben	 felfelé	 haladva	 -	 egyre	 kevésbé	 részletes,	 de	 egymással	
szorosabb	 összefüggésben	 lévő,	 a	 teljes	 intézményi	 folyamatot	 átfogó,	 összesített	
adatokra	 van	 szükségük.	 Emellett	 racionális	 elvárás,	 hogy	 az	 információk	
könnyen	 kezelhetőek,	 grafikus	 formában	 is	 megjeleníthetők	 legyenek.	 Az	
alrendszer	 által	 nyújtott	 információk	 birtokában	 a	 vezetők	 megfelelő	 stratégiai	
döntéseket	hozhatnak,	és	reális	célokat	tűzhetnek	ki	rövid-,	és	hosszútávon	egyaránt.	

• A	 KLIK	 VIR	 rendszere,	 az	 üzleti	 intelligencia	 (BI),	 a	 stratégiai	 tervezés	 az	
Adattárházon	alapulva	lehetővé	teszi	egy	adott	terület	rendszerének	cseréjét,	új	
bevezetését,	a	VIR	változtatása	nélkül	 is	–	pl.:	kis	HR	lekérdező	rendszer	helyett	
robosztus	HR	bevezetése.		

A	VIR	rendszerrel	kapcsolatos	további	információkat	a	3.	mellékletben	dolgoztuk	fel.	

4 IT	STRATÉGIAI	MÁTRIX	

A	 KLIK	 beavatkozást	 igénylő	 folyamatainak	 IT	 támogatását,	 valamint	 az	
Intézményfenntartói	 információs	 rendszer	 kialakításához	 szükséges	 lépéseket,	 döntési	
pontokat	 ábrázoltuk	 az	 alábbi	 táblázatban.	 Részletezése	 a	 2.	 melléklet:	 IT	 stratégia	
mátrix-ban	található.	



	

	

	

5 MELLÉKLETEK	

5.1 CSATOLT	DOKUMENTUMOK	

	
Melléklet	sorszáma,	neve	 Kattintásra	

nyílik	
1. Adatkataszter,	ennek	része	a	

helyzetfelmérések	és	elemzések	
dokumentum	

AdatkataszterRends
zerÁtfedés_v7.0.xlsx

TAMOP314B_RSz_KL
IK_Adatkataszter_v2 08.docx	 	

2. Stratégiai	mátrix	

IT Stratégiai 
mátrix_ST_V2.5.docx 	

3. Vezetői	Információs	Rendszer	(VIR)	

TAMOP314B_RSz_VI
R_20140317_ST_v9.docx	

4. Adatkezelés	jogalap	vizsgálat	

Adatkezelés_jogalap
.docx 	

	
	

	



	

	

	
Terület	/	KLIK	IT	/	
TÁMOP3.1.4.B	

Azonnali	beavatkozás	 Középtávú	terv	(2014-es	tanévkezdésig)	 Hosszútáv	terv	(2015-ös	tanévkezdésig)	

Informatikai	infrastruktúra		
	

• Az	SZMSZ	szerinti	dolgozói	létszámnak	
megfelelő	PC	ellátottság	biztosítása	

• A	jelenleg	NISZ-en	kívüli	rendszerek	
kormányzati	felhőbe	telepítése	

• Teljes	tankerületi	NTG	lefedettség	
biztosítása	

• Vodafone	kormányzati	flotta	migráció	

• A	fejlesztendő	rendszerek	kormányzati	
felhőbe	telepítése	

• Vodafone	kormányzati	flotta	bővítése	az	
intézményigazgatókig	

• Ticketing	Helpdesk	rendszer	bevezetése		
• Microsoft	Office	365	csoportmunka-

támogató	rendszer	bevezetésére	
• Szerverkapacitás-bővítése	
• Sávszélesség	javítása	

• A	kormányzati	felhőbe	helyezett	IT	
infrastruktúrát	üzemeltető	szakértői	team.	

• Az	iskolák	IT	konszolidációja.		

HR	
	

• A	felmeres.gov.hu	rendszerben	HR	
alapadatok	rendezése	KIR	és	KIR	3	adatok	
összekapcsolásával,	vezetői	adatlekérdezés	
megtermetése	

• KLIK	STAT	és	KIK	NEC	rendszerek	jó	
gyakorlatainak	átvétele	

• WINTISZT	kiterjesztése	megyei	tankerületi	
szintre	

• Fenti	rendszerek	bevezetése	keretében	
képzések.	

• Az	intézmény	méretére	szabott	HR	
rendszer	specifikációja	külső	szakértők	
segítségével		

• HR	folyamatok	támogatása	és	
nyomonkövetése	az	ügyviteli	rendszeren	
keresztül.	

• A	specifikált	(toborzást,	képzést,	
teljesítménymenedzsmentet,	
karriermenedzsmentet	támogató)	HR	
rendszer	beszerzése,	bevezetése,	amely	
middleware	segítségével	kommunikál	az	
Adattárházzal	és	az	arra	épülő	VIR-el		

• A	társintézményeknél	működő	ágazati	
rendszerek	kommunikációjának	
megteremtése	interfészek	segítségével,	az	
adatszolgáltatási	irányok	megváltoztatása	

Gazdálkodási	rendszer	
	

• Forrás	SQL	kulcsfelhasználók	oktatása	
(képzők	képzése)	

• A	Forrásban	rendelkezésre	álló	VIR,	
beszerzési,	költségvetés	elemzési	és	
monitoring	funkciók	„használatba	állítása”	

• Forrás	SQL		integráció	megvalósítása	az	
irat-	és	dokumentumkezelő	rendszerrel	

• SZMSZ-ben	meghatározásra	került	
vagyon	nyilvántartási		és	
létesítménygazdálkodási,	
szerződéskezelési	rendszer	felállítása	

• Egységköltség	számítást		támogató	
rendszer	kialakítása	

• Forrás	SQL	Lite	webes	adatrögzítő	és	
lekérdező	modul	fejlesztése	az	iskolák	
számára	

• Középtávú	szakaszban	beszerzett	szoftverek	
szükség	esetén	továbbfejlesztése.	

• Középtávon	felmerült	új	szoftver	igények	
definiálása	és	esetleges	beszerzések,	
bevezetések	

• Integrációk	megvalósítása	köztesrétegben	
• Önálló	Intézményi	teljes	körű	kontrolling	
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Terület	/	KLIK	IT	/	
TÁMOP3.1.4.B	

Azonnali	beavatkozás	 Középtávú	terv	(2014-es	tanévkezdésig)	 Hosszútáv	terv	(2015-ös	tanévkezdésig)	

rendszer	bevezetése	

Tanügy	
	

• Intézménytörzs	pontosítása,	
adatkarbantartás	feltételeinek	kialakítása,	

• A	felmeres.gov.hu	rendszerben	a	2014-15	–
ös	tanévhez	szükséges	tantárgyfelosztás	
kialakítása	

• Beiratkozások,	egyéb	ad	hoc	igények	
kezelése	

	

• Adatátadás	lehetőségének	megteremtése	
az	iskolaadminisztrációs	rendszerrel	

	

• Önálló	Intézményfenntartói	tanügyi	(VIR)	
rendszer	fejlesztése,	bevezetése	

Ügyviteli	rendszerek	
	

• Meglévő	irat-	és	dokumentumkezelő	
rendszer	licence	bővítés	korlátlan	
felhasználóra	

• A	meglévő	licence	felhasználói	oktatásának	
megoldása	

• DMSOne	Ultimate	az	irat-	és	
dokumentumkezelő	funkcionalitásának	
kiterjesztése	a	központban	és	a	
tankerületekbe,	teljes	funkcionalitással.		
(	Iratdigitalizálás,	e-mail	iktatás,	
statisztikák,	workflow)	és	a	rendszer	
bevezetése.	

• A	közoktatási	intézmények	felé	lehetővé	tenni	
az	elektronikus	iktatást.		

	

Tudásmenedzsment	
	

• Intranet	kialakítása	 • Extranet	kialakítása	 • Tudásbázis-alapú	szakértői	rendszerek	
fejlesztése	

• Adattárházra	épülő	üzleti	intelligencia		(BI)	
rendszer	kialakítása	

Fenntartói	
intézményértékelés	
	

-	
• Egységes	Intézményértékelési	modell	

kidolgozása	
• Intézményértékelést	végző	informatikai	

rendszer	bevezetése,	vagy	önálló,	vagy	a	VIRbe	
integrált	modulként	

Folyamat	management	
	

• Egységes	folyamatszabályozási	módszertan	
megalkotása	és	a	folyamatszabályozás	
megkezdése	belső	erőforrásokkal	

• Folyamatmodellező	alkalmazás	
beszerzése	

• A	folyamatszabályozás	rendszerszintű	
helyének	megteremtése.	

Köztes	 réteg	 informatikai	
rendszer	
	

• Rendszerspecifikálás	 • Köztes	réteg	létrehozása	
-	
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Terület	/	KLIK	IT	/	
TÁMOP3.1.4.B	

Azonnali	beavatkozás	 Középtávú	terv	(2014-es	tanévkezdésig)	 Hosszútáv	terv	(2015-ös	tanévkezdésig)	

Adattárház	-	VIR	
	

• Rendszerspecifikálás	 • Adattárház	létrehozása	 • Adattárházra	épülő	Vezető	Információs	
Rendszer	kialakítása	

• VIR	Kompetencia	Központ	létrehozása	
	
	


