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• Adatbázisalapú közhiteles nyilvántartás kialakítása  az 

alapított, a meghirdetett és az elvégzett 

továbbképzésekről 

• Ügyviteli folyamatok támogatása 

– Hatósági és nem hatósági eljárási folyamatok 

– Adatszolgáltatáshoz és ellenőrzéshez kapcsolódó folyamatok 

– Belső ügyvitelhez kapcsolódó folyamatok 

• Oktatáspolitikai tervezés és az állami támogatás 

felhasználásához kapcsolódó mérésének támogatása 

• Publikus lekérdezések, statisztikák készítésének, 

valamint a központi adatszolgáltatás támogatása 

Célok 
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A jelenleg használt PedAkkred jellemzői 

• Elsősorban a hatósági folyamatok 
támogatására jött létre (Access kiváltása) 

• Elavult, megérett a teljes újraírásra 
(refaktorálás) 

• Zárt rendszer, nem lehet továbbfejleszteni 

• Zárt felhasználói kör  

• Szigetszerű rendszer adatkapcsolatok nélkül 

• Saját adatbázis, nehéz statisztikai kinyerés 

• Közhitelességi elvárásnak nem megfelelő 
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PTR elvárt jellemzői 

• Információáramlást támogató, integrált rendszer 

• Széleskörű felhasználói bázis 

• Teljes életútkövetés 

• Statisztikai lekérdezés és riport funkció az ágazat szinte 

minden szereplője számára 

• Kényelmes használat, felhasználóbarát kialakítás 

• KIR-vízióba illeszkedik 

• Biztonságos, továbbfejleszthető 

• Pedagógus előmeneteli rendszert (PÉM) maximálisan 

kiszolgálja 

• Közhiteles nyilvántartást biztosít 
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PTR – Integrált rendszer 

I. Regisztrált külső 
felhasználók 

felülete 

III. Publikus felület 

V. Delegált adminisztrációs felület 
(jogosultságosztó felület) 

OH iktató és 
dokumentumkezelő 

rendszer 

OH pénzügyi rendszer 

Adatbázis (PRT-INT, PTR-SZNY, jegyzék, stb.) 

IV. Vezetői 
információs 

felület 

Saját profil  

KIR INT/SZNY FIR SZVN Egyéb 

PÉM 

E-aláíró és hitelesítő 
rendszer 

II. OH ügyintézői felület 
- Kérelemre induló eljárások támogató felület 
- Adatmódosító, adattisztító felület 
- PAT ülések szervezését támogató felület 
- Ellenőrzések lefolytatását támogató felület 
- Statisztikai és riportkészítő felület 
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Az új architektúra előnyei 

 

• KIR2-alapokra épül (horizontális 

alrendszerek) 

• Rugalmasan alakítható 

• Adatkapcsolat a KIR, PÉM irányába 

• www.oktatas.hu-ba integrált 

• Számos KIR2-es komponens előfutára (EJK, 

központi iktatás, központi üzenetküldés stb.) 

http://www.oktatas.hu/
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Hatósági folyamatok 

• Az alapítási eljárás folyamata 

• Az indítási regisztrációs eljárás folyamata 

• Adatváltozással kapcsolatos folyamatok 

• A továbbképzési jegyzéket érintő folyamatok 

• A továbbképzésekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatások folyamatai 

• A minőségbiztosítási összegzések 
lejelentésével kapcsolatos folyamatok 

• A normál továbbképzések szervezőinek 
ellenőrzésével kapcsolatos folyamatok 
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Megszerezhető előnyök 

Pedagógus 
• Nyomon tudja követni a saját oldalon (www.oktatas.hu –

KIRSZNY-lekérdezés) és a 
PTR felületén és az önéletrajzában (PÉM): 

 az általa elvégzett továbbképzéseket 

 az általa teljesített egyéb (25 és 100%-os) 
továbbképzési formákat 

 saját előrehaladását a továbbképzési kötelezettség 
teljesítésében 

• A képzésszervező alkalmazáson keresztül keresni és 
jelentkezni tud a meghirdetett továbbképzésekre 

• Információkat lát a szervezőről, a korábbi képzések 
értékeléséről 

• Védettsége lesz a nem akkreditált továbbképzést 
hirdetőktől  (megtévesztés) 

http://www.oktatas.hu/
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Megszerezhető előnyök 

Intézményvezető 
• Látja a hozzá tartozó pedagógusok továbbképzési 

adatait  

• Látja a jegyzéket (meghirdetett továbbképzések)  

• Látja, hogy mit (és milyen arányban) teljesített a 
pedagógus, és mit nem teljesített (PTR→PÉM kapcsolat) 

• A tanúsítványok már a rendelkezésre állnak, nem kell neki 
tanúsítványokat rögzíteni (PTR→PÉM kapcsolat) 

• Ezek az információk segítik a továbbképzési program (5 
éves terv) és a beiskolázási terv (1 éves) elkészítésében 

• Tudatosan tudja tervezni a továbbképzési költségeket 
(szakmai és gazdaságossági szempont) 
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Szaktanácsadó 
• A PTR-adatokból látja a pedagógus kompetenciáit, és tudja 

tervezni a jövőbeli fejlesztését (PTR→PÉM kapcsolat) 

Tanfelügyelet 
• E-portfólión keresztül információt kapnak az elvégzett 

továbbképzésekről 

• Segítséget nyújt az önfejlesztési terv kialakításában 

• Segítséget nyújt az értékeléshez 

Általános felhasználó (pl. érdeklődő, kutató, sajtó) 
• Elérhetőek és kereshetőek az alapított továbbképzések 

• Elérhetőek és kereshetőek a meghirdethető továbbképzések 
(eddig nem volt nyilvánosan látható) 

• Elérhetőek és kereshetőek a meghirdetett továbbképzések 
 

 

 

Megszerezhető előnyök 
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A továbbképzés alapítója és szervezője (pl. 

cégek, felsőoktatási intézmények, POK-ok) 
 

• Az eljárások megindításához segítséget, a történésekről 

visszajelzést kap, gyorsabb információáramlás 

• A képzéshez fűződő jogai (alapítás, szervezés) 

nyilvánosak 

• A kötelezettségek teljesítése informatikailag  támogatott: 

kényelmes, felhasználóbarát , tájékoztatásokkal segített, 

lényeges pontokon ellenőrzött (validált adatbeküldés) 

 

 

Megszerezhető előnyök 
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Megszerezhető előnyök 

Ágazati felső vezetés 
• Látja a teljes aktuális továbbképzési kínálatot, abban több szempont 

alapján (típus, téma, hely, időpont, forma stb.) keresni, szűrni tud 

• Látja az egyes továbbképzések meghirdetéseit és a hirdetők/szervezők 

által képviselt minőség értékelését (visszajelzéseket) 

• Látja a pedagógusok továbbképzési előrehaladását, a lemorzsolódást, 

mérni tudja az adott továbbképzés hasznosulását 

• Látja a továbbképzések költségének, valamint forrásának megoszlását 

(önerőből/államilag támogatott/intézményi költségtérítéses képzések)  

• Képzéstípusokra vonatkozó statisztikákat tud lekérdezni (területi, 

megoszlási, típus szerinti alapon), adatbányászat 

• Mérni tudja az állami felhasználás mértékét 

• Kiderül, hogy milyen típusú továbbképzéseket vagy szervezőket 

érdemes támogatni 
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A hatósági eljárás hatósági szereplői (OH, EMMI) 

és a szakértők (PAT) 

• Valamennyi jogszabályban előírt lépést tartalmazó 

folyamatok  informatikai támogatása 

• Kényelmes, felhasználóbarát ügyintézés 

• Szükség esetén rugalmasan folyamatátalakíthatóság 

• Az eljárás „végig kézben tartásának” lehetősége 

• A nyilvántartásba kerülő adatok bekerülés előtti 

ellenőrzésének lehetősége 

• Régi/nem megfelelő adatok tisztításának lehetősége 

visszamenőlegesen is 

 

Megszerezhető előnyök 
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• Új folyamatok és adatmezők megtervezése √ 

• Felületek megtervezése √ 

• Horizontális alrendszerek megtervezése √ 

• WF alrendszer biztosítása √ 

• Fejlesztői környezet kialakítása √ 

• Fejlesztés√ 

• Működést biztosító új jogszabályi környezet Ø 

• Tesztelés, élesítés Ø 

 

A megvalósítás jelenlegi státusza 
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


