
EMBERI ERŐFORRÁSO K

MINISZTÉRIUMA

PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Országgyű lés H ivatala
Irományszám . .~L ( /<2C2 ( 1
Érkezett

2017 SIEPT 1 Z

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ikotity István
(LMP) országgyű lési képviselő .,Meddig szórja még a közpénzt a kormány a NEPTUN
tanulmányi rendszerre? "című , K117269. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott
válaszomat.
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Az Ön által feltett „Meddig szórja még a közpénzt a kormány a NEPTUN tanulmányi
rendszerre?” című írásbeli kérdésére — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alább i
választ adom .

A fejlesztéseket, verziófrissítéseket a felsőoktatási intézményekkel közösen, az ő igényeik é s
megrendeléseik alapján végzi az SDA Informatika Kft ., a tárca ebben nem vesz részt, mive l
nem a minisztérium a rendszer használója. Emellett tárca a tanulmányi rendszer fejlesztéséhez
már legalább egy évtizede nem nyújtott anyagi támogatást így 2011-ben sem kötött ú j
szerződést a fejlesztő céggel, csupán az ingyenes licencű verziójának megújítására került sor .

A felsőoktatási intézmények saját maguk döntik el, hogy milyen tanulmányi rendszer t
használnak . Jelenleg sem csak a NEPTUN tanulmányi rendszer van használatban, bár az tény ,
hogy a legtöbb felsőoktatási intézmény (összesen 44) ezt használja, további 4 fels őoktatási
intézmény saját tanulmányi rendszert használ, 5 intézmény ETR-t és 16 intézmény ETN-t .
Mivel a szerződések is az intézmények és a szolgáltató között jöttek létre, az árakról is a
szolgáltató és az intézmények egyeznek meg.

A NEPTUN rendszer magántulajdonban van, és — amint arra már rámutattunk — nem i s
kötelező ezen rendszer használata .

Képviselő úr kérdése kapcsán felmértük az állami felsőoktatási intézmények tanulmány i
rendszerekre fordított kiadásainak nagyságrendjét : 2010-ben 462 millió, 2016-ban 581 milli ó
forintot fordítottak mindösszesen tanulmányi rendszerekre, ezen belül a NEPTUN tanulmány i
rendszerre 2010-ben 272 millió, 2016-ban pedig 545 millió forintot (valamennyi összeg brutt ó
értékben került feltüntetésre) . Megjegyzendő , hogy 2016-ban összehasonlíthatatlanu l
szélesebb körű szolgáltatásokért fizettek az intézmények. Az SA Informatika Zrt-nek
kifizetett összegek arányának a kiadásokon belüli növekedése azzal is összefügg, hogy több
egyetem (pl . ELTE, Kaposvári Egyetem, Pécsi Tudományegyetem) az elmúlt években állt át a
NEPTUN rendszer használatára — megjegyzendő , hogy a kiadások összege mindháro m
intézmény esetében csökkent a korábban, más tanulmányi rendszerek használatáért fizetet t
kiadásokhoz képest. Képviselő úr számai tehát nem stimmelnek, vélhetően azért, mert



keretszerződésekből indult ki, a valós felhasználás mértéke azonban ennél kevesebb: 2010 és
2016 között az állami intézmények mindösszesen 2,73 milliárd forintot fizettek az SD A
Informatika Zrt-nek.

A NEPTUN tanulmányi rendszer minőségével kapcsolatban megjegyzendő , hogy az ilyen
rendszereknek a Felsőoktatási Információ Rendszer felé folyamatos adatközlést kel l
biztosítaniuk . 2012 óta számos esetben került adatkör b ővítésre a FIR-ben, és a NEPTUN
fejlesztő cége – a többi tanulmányi rendszer fejlesztőjével együtt – folyamatosan elvégezte
azon fejlesztéseket, melyeket a jogszabályok előírnak. Az új modulok bevezetésér ő l sem a
tárca dönt, a szolgáltató az intézményi igényeknek igyekszik megfelelni a rendszer fejlesztése
során .

Egyébiránt döbbenetesnek tartom, hogy pártjuk Ron Werbert, egy olyan embert szerz ődtet
kommunikációs tanácsadónak, aki a szocialisták megrendelésére kidolgozta a választók
becsapásán alapuló visszataszító 2002-es gyűlöletkampányt. A 2004-es kettős
állampolgárságról szóló népszavazás során azzal sokkolta a választópolgárokat, hogy 23
millió román ember özönli el hazánkat . Önök egy olyan embertő l kérnek tanácsot, aki magyar
embert uszított a magyar ellen. Egyértelművé vált, hogy a hatalom megszerzésének érdekében
feladják korábbi elveiket is . Már nem zavarja Önöket a szocialisták elvtelen, egykori
partnerével történő együttműködés. Összenő, ami összetartozik.
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