
Gyakran ismételt kérdések 

 

1. Mi a projekt célja? 

A Klebelsberg Központ az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú, 

„Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a 

tanulók és a pedagógusok számára” c. projekt (a továbbiakban: „Projekt”) 

célja, hogy a digitális oktatásba - életkorának megfelelő évfolyamokon -

bekapcsolódó valamennyi tanuló korszerű, versenyképes 

oktatástechnológiai környezetben tanulhasson, valamint a köznevelési 

intézményeket és a pedagógusokat hordozható IKT eszközökkel lássa el. 

Az intézményi digitális infrastruktúra fejlesztése érdekében, a Projekt 

keretében a tanulók és pedagógusok részére olyan, hordozható 

számítógépekből álló eszközparkot kell kialakítani, amellyel a tanórák és 

a tanórán kívüli foglalkozások digitálisan támogathatók.A felmenő 

rendszerű eszközbiztosítás célja, hogy a fejlesztés időtartama (4 év) alatt 

valamennyi – a Klebelsberg Központtal együttműködési megállapodást 

kötött fenntartóhoz tartozó – 5–12. évfolyamos tanuló iskolájában 

rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű, korszerű, személyes 

használatba is adható, hordozható IKT eszköz (notebook). A hordozható 

IKT eszközök megléte nem csak a tanulók, hanem pedagógusaik 

esetében is kulcsfontosságú tényezőnek bizonyul, így a projektbe bevont 

köznevelési intézmények pedagógusai is kaphatnak személyes 

használatra alkalmas laptopot azzal a feltétellel, hogy teljesítik a projekt 

által meghatározott továbbképzési kötelezettségüket is.  

A pályázat felhívása megtekinthető az alábbi linken: 

https://www.palyazat.gov.hu/rrf-121-2021 

 

2. Hogyan történik az eszközök kiosztása és az eszközök személyhez 

rendelése?  

A Klebelsberg Központ, mint a projekt konzorciumvezetője a projekt 

keretében együttműködési megállapodást kötött 476 köznevelési 

intézményfenntartóval, melyben rögzítették a projektben való részvétel 

feltételeit. A projekt során megvalósított eszközbeszerzések alapján a 

Klebelsberg Központ az együttműködési megállapodást aláíró fenntartók 

számára adta és adja át a személyes használatba kiosztható 

https://www.palyazat.gov.hu/rrf-121-2021


notebookokat, a fenntartók pedig további használatba adták, adják azokat 

a tanulók és pedagógusok számára. A fenntartó számára biztosított 

eszközök személyhez rendelése minden esetben a fenntartó döntésén 

alapul, amelynek igazodnia kell a projektben meghatározott 

célcsoportokhoz és a kialakított eljárásrendekhez.  

 

3. Kik tartoznak a projekt célcsoportjába? 

A Klebelsberg Központtal együttműködési megállapodást kötött 

fenntartóhoz tartozó köznevelési intézményekben tanuló 5–12. 

évfolyamos tanulók közül azok, akik az adott tanévben a projekt keretében 

meghatározott évfolyamokon folytatják tanulmányaikat, valamint azok a 

pedagógusok, akik pedagógus munkakörben állnak munkaviszonyban az 

adott fenntartóhoz tartozó valamely intézményben. 

 

4. Az eszközkiosztás tanévében 9. évfolyamos szakiskolás tanuló 

célcsoportja-e a projektnek? 

Igen. 

 

5. Az eszközosztás tanévében nyelvi előkészítő képzésben részt vevő, 9. 

évfolyamos tanuló célcsoportja-e a projektnek? 

Igen. 

 

6. A tanulói és a tanári eszközök használata csak az intézmény 

épületében engedélyezett vagy otthon is használhatják azokat?  

A kiosztott eszközöket mind a pedagógusok, mind a tanulók saját tanulási, 

tanítási feladataikhoz használhatják, és jogosultak azokat az intézmény 

területén kívül is használni. Az eszközök használatára vonatkozó 

intézményi eljárásrendet a fenntartó és a köznevelési intézmény feladata 

kialakítani annak érdekében, hogy az eszközök tanulási-tanítási 

feladatokhoz történő felhasználását biztosítani tudják. 

 

 



7. Meddig használhatják az eszközt a tanulók? 

A tanulók tanulói jogviszonyuk megszűnéséig, de legkésőbb a projekt 

fenntartási időszakának végéig jogosultak használni a személyhez rendelt 

eszközüket. Nem kell visszaadniuk a projekt keretében átvett notebookot, 

amennyiben ugyanazon fenntartóhoz tartozó köznevelési intézményben 

létesítenek újabb jogviszonyt.  

 

8. Meddig használhatják az eszközt a pedagógusok? 

A pedagógusok az adott fenntartónál létesített munkaviszonyuk 

megszűnéséig, de legkésőbb a projekt fenntartási időszakának végéig 

jogosultak használni a személyhez rendelt eszközüket, illetve nem kell 

visszaadniuk a projekt keretében átvett notebookot, amennyiben 

ugyanazon fenntartóhoz tartozó köznevelési intézményben létesítenek 

újabb munkaviszonyt. 

 

9. Ha az iskolában maradnak ki nem osztott notebookok, azok kiadhatók-

e nem kilencedikes, rászoruló tanulónak? 

A projekt keretében kiosztott eszközök csak a projekt felhívásában 

meghatározott tanulói célcsoportok számára adhatók személyes 

használatba. Azzal kapcsolatos kérdéseivel, hogy az adott tanévében 

mely diákok részesülhetnek az eszközökből, kérjük, forduljon a 

fenntartójához! 

 

10. Akik lemaradtak a megadott regisztrációs időszakban történő 

eszközigénylésről, igényelhetnek-e még notebookot? 

Amennyiben az adott intézménynél vagy a fenntartónál vannak még 

személyes használatba ki nem adott eszközök, a projekt felhívásában 

megjelölt célcsoportba tartozó pedagógus vagy tanuló esetében 

törvényes képviselő igényelhet később is eszközt. Kérjük, ebben az 

esetben forduljon az intézményben kijelölt kapcsolattartó kollégához 

annak érdekében, hogy szükség esetén egyeztetni tudjon a kérdésről a 

fenntartóval.  

 



11. Minden pedagógus kaphat személyes használatra szolgáló 

notebookot? 

A projekt keretében a pedagógus végzettséggel rendelkező, pedagógus 

munkakörben köznevelési intézményben foglalkoztatott személyek 

vehetnek át személyes használatra szolgáló eszközt, amennyiben 

vállalják a projekt felhívásában és az ÁSZF-ben rögzített továbbképzési 

kötelezettség teljesítését. 

 

12. Tartósan távol lévő pedagógusok (GYES, GYED, fizetés nélküli 

szabadság stb.) is igényelhetnek eszközt? 

Igen, amennyiben a projekt célcsoportjába tartoznak és mindaddig 

jogosultak az eszköz használatára, amíg munkaviszonyuk fennáll az adott 

fenntartó által működtetett valamely köznevelési intézményben, de 

legkésőbb a projekt fenntartási időszakának végéig. 

 

13. Mi az a KRÉTA TESZEK modul? 

A KRÉTA rendszerben integráltan működő ún. TESZEK modul célja, hogy 

a projekt keretében kiosztott eszközökkel kapcsolatos információk 

naprakész nyilvántartását biztosítsa. A TESZEK modulban a megfelelő 

jogosultsággal rendelkező intézményi és fenntartói munkatársak tudnak 

adatokat rögzíteni, és minden, a kiosztott eszközökkel kapcsolatos 

változásokat ebben a rendszerben kell vezetniük. A modul használatáról 

részletesebben tájékozódhat a KRÉTA Tudásbázis oldalán:  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=75104744   

 

14. Mi a teendő, ha az IKT eszköz (notebook) elveszik, vagy ellopják 

azt? 

Ebben az esetben az eszközt használó pedagógus vagy tanuló törvényes 

képviselője köteles erről haladéktalanul és írásban tájékoztatni a 

köznevelési intézményt, az intézményben kijelölt ún. eszközmenedzsert, 

aki megteszi a rendőrségi feljelentést. Az érintett pedagógusnak vagy 

tanulónak arról is tájékoztatnia kell a köznevelési intézményt, hogy az 

adott eszközön volt-e az intézménnyel összefüggő olyan személyes adat 

(nevek, címek, elérhetőségek, fényképek stb.), amely nem az eszköz 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=75104744


használójához, hanem más személyekhez köthető. Például tanulói 

adatok, pedagógusok adatai, szülők elérhetősége és egyéb adatai, iskolai 

munkatársak adatai, avagy személyes adatot tartalmazó intézményi 

dokumentumok. Amennyiben az ellopott, elveszett eszköz tartalmazott 

ilyen, ún. érzékeny adatokat, dokumentumokat, úgy a köznevelési 

intézmény adatvédelmi tisztviselőjének az adatvédelmi rendeletben előírt 

lépések (adatvédelmi incidens) szerint kell eljárnia. 

 

15. Mit tegyek, ha személyes adatokat szeretnék tárolni az eszközön?  

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése 

érdekében mindenképpen javasolt vagy az eszközt, vagy a személyes 

adatot tartalmazó állományt megfelelő jelszóval védeni. A legjobb, ha 

mind az eszköz, mind az állomány külön-külön jelszóval védett. Megfelelő 

az a jelszó, amely mások részéről nehezen található ki: kellően hosszú, 

kis- és nagybetűket, valamint számokat tartalmaz nem logikus 

sorrendben, nem köthető személyhez és nem tartalmaz egymást követő 

betűket vagy számokat. Nem megfelelő az olyan jelszó, amely 

személynevet és születési évszámot együttesen tartalmaz, annak ellenére 

sem, hogy abban kis- és nagybetűk és számok is vannak! 


