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Minden elektronikus
ügyintézés egy helyen
az Ügyfélkapu szolgáltatás
segítségével!
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Alap

Köszöntő
A digitalizáció térnyerése és egyre gyorsuló fejlődése a közszolgáltatásokat és
azok infrastruktúráját is érintette, elengedhetetlenné téve az elektronikus közigazgatás fejlesztését.
Az e-közigazgatás fejlesztése több okból indokolt. Az információs társadalom
elvárásainak való megfelelés egyrészt az Európai Unió által meghatározott követelmény, másrészt az ügyfelek részéről felmerülő igény.

E fejlesztéseknek azonban az ügyfélközpontúságon túl a hivatali folyamatok automatizálását, egyszerűsítését, az ügyintézői terhek csökkentését is szolgálniuk kell.
A projekt keretében viszonylag rövid idő alatt kellett megfelelni a fenti kihívásoknak. Bízunk benne, hogy az eredményeket az ügyfelek és az ügyintézők egyaránt
méltányolják majd.
Miltényi Gábor
szakmai vezető

A projektről
Az Oktatási Hivatal az elmúlt időszakban
meghatározó fejlesztéseket valósított
meg az európai uniós KÖFOP-1.0.0VEKOP-15-2020-00059 azonosító számú, az „Oktatási Nyilvántartás továbbfejlesztése” című projekt keretében. Számos
ügyet egyszerűbben, gyorsabban, idő- és
költségkímélő módon intézhet az ügyfél,
ha van Ügyfélkapu-hozzáférése.

A projekt céljai
Minden elektronikus ügyintézés egy helyen az Ügyfékapu szolgáltatás segítségével!
A projekt általános célja volt a bürokrácia csökkentése, az Oktatási Hivatal ügyfélközpontú működésének erősítése, olyan szervezetfejlesztési intézkedések bevezetése, amelyek az elektronikus ügyintézési szolgáltatások körének bővítésével
az ügyfelek jelentős részének biztosítják az ügyintézést támogató hivatali funkciók
szélesítését és a működési hatékonyság növelését.
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059 azonosító számú, az „Oktatási
Nyilván tartás továbbfejlesztése” című projekt megvalósulásának időszaka:
2020. 11. 01. – 2022. 09. 30.
A projekt főbb elemei:
È a bürokrácia csökkentése:
À a papíralapú dokumentumok kiküszöbölése;
À az eljárások egyszerűsítése;
È a folyamatok elektronizáltságának növelése:
À biztonságos elektronikus azonosítás és hitelesítés;
À a beadványok elektronikus kitöltése és beküldése;
À a dokumentumok elektronikus összeállítása;
À a válasziratok elektronikus kiküldése;
À az iratkezelési műveletek automatizálása;
À az átfutási idő jelentős csökkentése;
À online betekintő felületek alkalmazása.

A fejlesztések eredményei
Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás
È A nyilvántartott adatok bemutatása; az oktatásiazonosító-igazolás és a diákigazolvány-irattörténet automatikus kiadása.
A fejlesztés eredményeként az ügyfelek nyomon követhetik a központi oktatási nyilvántartásokban szereplő legfontosabb adataikat. A szolgáltatás ügyfélkapus
KAÜ-azonosítással hozzáférhető csatornán, online elektronikus betekintő felületen
keresztül vehető igénybe, segítve az oktatásban való részvétel következő lépéseit
és további eljárások kezdeményezését. Az adatok megtekintése és ellenőrzése
után az ügyfelek elektronikus űrlapon jelezhetik az adatokkal kapcsolatos észrevételeiket, támogatva a központi nyilvántartások adatminőségének javítását. A felületen ügyintéző közreműködése nélkül kérelmezhető az oktatásiazonosító-igazolás és a diákigazolvány-irattörténet kiállítása. A teljes eljárás elektronikusan zajlik.

Köznevelési hatósági eljárások
È Egyéni munkarendben való tanulás kérelmezése; tankötelezettségteljesítés korábbi megkezdésének
vagy megkezdése halasztásának
kérelmezése; óvodakötelezettség,
tankötelezettség külföldön való teljesítésének bejelentése.
A fejlesztés eredményeként
az ügyfelek a kérelmet egy online
elektronikus űrlapkitöltő felületen
állíthatják össze és küldhetik be.
A feldolgozás és a válaszdokumentum összeállítása az adott szakrendszer
által biztosított elektronikus ügykezelői felületen, részben ügyintézői, részben
automatikus lépésekben történik. A rendszer a határozatot az ügyfélkapus
tárhelyre továbbítja. A teljes eljárás elektronikusan valósulhat meg.
È Pedagógus-továbbképzés nyilvántartásba vételének kérelmezése, jegyzékbe
vételének kérelmezése, helyszínének bejelentése.
È Tankönyvvé nyilvánítás, illetve tankönyvjegyzékbe való felvétel kérelmezése.
Az ügyfelek a kérelmet egy online elektronikus űrlapkitöltő felületen állíthatják össze és küldhetik be. A feldolgozás, a szakértői bírálat (a testületi
javaslattétel) és a válaszdokumentum kialakítása az adott szakrendszer által
biztosított elektronikus ügykezelői felületen részben ügyintézői, részben automatikus lépésekben történik. A rendszer a köztes iratokat és a határozatot
is az ügyfélkapus tárhelyre továbbítja. Az eljárások teljes egészében elektronikusan valósulhatnak meg.

Középfokú eljárások
È Jelentkezés központi írásbeli vizsgára a középfokú felvételi eljárásban;
egyéni jelentkezés (jellemzően a hat és nyolc évfolyamos középiskolákba)
a középfokú felvételi eljárásban; jelentkezés érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők számára.
A jelentkezés beküldése ügyfélkapus KAÜ-azonosítással használható
elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be. Az adott szakrendszer automatikusan fogadja az adatokat, beépíti őket az adatbázisba, majd tájékoztatót helyez el a jelentkezés beérkezéséről az ügyfelek számára kialakított
kommunikációs felületen, és e-mailben értesíti őket a tájékoztató elérési
útvonaláról. Az ügyfél az elérési útvonalon keresztül szintén ügyfélkapus
KAÜ-azonosítással léphet be a kommunikációs felületre, és tekintheti meg
a tájékoztatót. Az eljárások teljes egészében elektronikusan indítható formában valósulhatnak meg.

A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása és a kapcsolódó közigazgatási eljárások
È A magyar állami ösztöndíjak egyenlegközlése.
A fejlesztés eredményeként az ügyfelek egy online betekintő felületen
naprakész adatokat érhetnek el az aktuális ösztöndíjas tanulmányi és munkavállalási egyenlegükről, a kötelezettségük típusáról és a kérelmezési lehetőségeikről. Megszűnt az elektronikus egyenlegközlő irat jelentős ügyintézői
beavatkozást igénylő készítése és kiküldése. Az egyenlegközlés elektronikusan újraszervezett, a hivatali ügyintézést nagyban elektronizáló, automatizáló, így a hivatali ügyintézési időt és ezzel az ügyfél szempontjából értelmezett
bruttó átfutási időt is jelentősen csökkentő eljárás.
È A magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek módosításának kérelmezése.
Az állami ösztöndíjas kötelezettségek módosításához elektronikus kérelembenyújtó felület teszi könnyebbé és gyorsabbá az ügyintézést az ügyfelek
számára. Az ügyintézői tevékenység gyorsítását és könnyítését a szakrendszernek az elektronikus kérelem feldolgozására és az ügyintézésre való felkészítése teszi lehetővé. A kérelmezés teljes körű elektronikus ügyintézést
biztosító, a hivatali ügyintézési időt és ezzel az ügyfél szempontjából értelmezett bruttó átfutási időt is csökkentő eljárás.

Horizontális szolgáltatások
Az ügyfelek igényeit kiszolgáló elektronikus ügyintézés támogatása érdekében
az Oktatási Hivatal szakrendszerei fel lettek készítve a belső ügyintézési folyamatok hatékony és papírmentes kiszolgálására. Ennek szükségszerű elemei a következők voltak:
È A már meglévő irat- és dokumentumkezelő rendszer továbbfejlesztése és
a jelen projekt keretében érintett szakrendszerek integrációs folyamatainak
támogatása. A specifikus fejlesztések és iratkezelési integrációk eredményeként a szakrendszerek képessé váltak a gyors, hatékony és tisztán elektronikus úton történő ügykezelésre.
È Az Oktatási Hivatalban használt pénzügyi rendszer fejlesztése. E fejlesztések lehetővé tették, hogy az ügyfelek elektronikus úton, közvetlenül teljesíteni
tudják a különféle eljárások fizetési kötelezettségét.

Szervezetfejlesztés
A projekt keretében megvalósuló fejlesztések eredményeként az új működési modellre való áttérés érdekében szükséges volt, hogy az Oktatási Hivatalban az ezt
támogató szervezetfejlesztés is végbemenjen. E tevékenységek a szervezeti kultúrában, a szervezetben dolgozó humánerőforrás kompetenciájában, hozzáállásában céloztak meg pozitív változást.

A KÖFOP-1.0.0 projektben végzett, e-ügyintézést támogató fejlesztések és
szervezetfejlesztés célja az Oktatási Hivatal szervezetén belüli digitális transzformáció volt. E folyamat nem állt meg a technológiaváltásnál, az elektronikus szolgáltatások bevezetésénél, hanem az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat
jelentős mértékben alkalmazó, sikeres, ügyfélközpontú szemlélet kialakításával
a szervezeten belüli szemléletváltást is megerősítette.
A szervezetfejlesztés az átalakított folyamatok bevezetését, a támogató személyek szervezetbe való integrálását, feladat- és hatáskörrel való felruházását,
képzését jelentette, hogy a digitális transzformáció – amelynek kulcsa a technológia- és a szemléletváltás egysége – sikeres legyen.

Akadálymentesítés
Az informatikai fejlesztések keretében az ügyféloldali webes tartalmak, funkciók,
valamint az ügyfél által elektronikusan intézhető (a kérelmezés vagy a bejelentés
elektronikus indításával kezdeményezhető) ügyek esetében megtörtént az infokommunikációs akadálymentesítés is. Minden felület megfelel a W3C szabvány
legfontosabb elemeinek (a W3C WCAG 2.1 szabvány AA szintjének).

Összefoglalás
A projektben 3 eljárásterületen összesen 10 újraszervezett eljárás szerepelt, ezek
mindegyike egyúttal elektronikusan újraszervezett és elektronikusan indítható is lett:
1. Köznevelési hatósági eljárások:
À egyéni munkarend engedélyezésének kérelmezése;
À tankötelezettség korábbi megkezdésének vagy megkezdése halasztásának kérelmezése;
À óvodakötelezettség, tankötelezettség külföldön való teljesítésének bejelentése;
À tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvjegyzékre kerülés kérelmezése;
À pedagógus-továbbképzésekre vonatkozó kérelmezés, bejelentés.
2. Középfokú eljárások:
À központi írásbeli vizsgára jelentkezés;
À jelentkezés a középfokú felvételi eljárásba;
À érettségi vizsgára való jelentkezés.
3. A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartása és a kapcsolódó közigazgatási eljárások:
À ösztöndíjas kötelezettség módosításának kérelmezése;
À egyenlegközlő szolgáltatás.
Hiánypótló új fejlesztés az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás:
È betekintő felület a központi nyilvántartásokban tárolt legfontosabb adatok
nyomon követéséhez;
È kérelemre a felületen generálódó igazolás az oktatási azonosítóról és a kibocsátott diákigazolványokról.

Az eljárások 4-féle szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást, illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatást (SZEÜSZ/KEÜSZ) integrálnak:
È Minden eljárásban a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatás biztosítja az ügyfelek személyazonosságának biztonságos megállapítását.
È Az Ügyfélkapu-hozzáféréssel rendelkező ügyfelek valamennyi eljárást elindíthatják
a magyarorszag.hu portálon a Személyre Szabott Ügyintézési Felületről (SZÜF).
È Az eljárásokban szükség esetén használható a POSTA hibrid dokumentumtovábbítási szolgáltatása.
È Az Oktatási Mérföldkövek felületen a kérelmeket e-űrlap-KEÜSZ segítségével lehet benyújtani.
A nyilvántartások közötti interoperábilis kapcsolatban 10 nyilvántartás vesz részt:
È az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatáshoz (OKTMÉRF) kapcsolódó nyilvántartások: KIR, FIR, KÉNY, NYAK, SZSZVN, OKTIG;
È az Oktatási Személyi Nyilvántartáshoz (OSZNY) kapcsolódó további szakrendszerek: HÖSZ, KER, KIFIR, KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI.
A projekt lezárását követő egy évben teljesítendő indikátorok, mutatók:
È Az ügyfél szempontjából értelmezett bruttó átfutási időnek minden eljárásban
csökkennie kell, emellett az egyik legfontosabb indikátorként mind a három eljárásterületen a csoportok egészére vonatkozóan legalább 25%-os csökkenést vállaltunk.
È A projektben releváns Jó Állam Mutatókhoz kapcsolódva 5-féle Jó Állam
Projektmutató teljesítését vállaltuk:
À az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek száma;
À az ügyfél-elégedettség mértéke a magyar állami ösztöndíjas kötelezettségek egyenlegközlő online szolgáltatása esetében;
À az ügyfél-elégedettség mértéke a lakossági célcsoportokat érintő köznevelési hatósági és középfokú eljárástípusok esetében;
À a bruttó átfutási idő csökkenése a lakossági célcsoportok körében kérelmezést, bejelentést igénylő köznevelési hatósági eljárások, a középfokú
felvételi eljárásba való egyéni jelentkezés és a magyar állami ösztöndíjas
kötelezettségek módosítását érintő eljárástípus esetében;
À a bruttó átfutási idő csökkenése a vállalkozásokat, illetve kiemelt partnereket érintő köznevelési hatósági eljárástípusok körében.
Az Oktatási Hivatal több ügyben is egyszerű, gyors, kényelmes ügyintézési lehetőséget kínál.
További részletek az oktatas.hu oldalon, valamint az Oktatási Hivatal YouTubecsatornáján:

oktatas.hu

YouTube-csatorna
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A kiemelt projekt megvalósítója:
Oktatási Hivatal
Konzorciumi partner:
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
A kiemelt projekt megvalósítási ideje:
2020. 11. 01. – 2022. 09. 30.
A megvalósítás költsége:
1 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
További részletek az Oktatási Hivatal honlapján:
oktatas.hu

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
az Európai Unió támogatásával.

