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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Arató Gergely
(DK) országgyűlési képviselő .,Ki járt jól a KRÉTA rendszerrel? című, K/1705. számú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
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Az Ön által feltett ., Ki járt jól a KRÉTA rendszerrel? "című írásbeli kérdésre - Prof. Dr. 
Kásler Miklós miniszter úr megbízásából - az alábbi választ adom.

Ön úgy támad egy működő, láthatóan az Ön számára ismeretlen, az iskolák igényei alapján
folyamatosan fejlődő rendszert, hogy eközben megfeledkezik arról, hogy az Önök által 2004-
ben létrehozott struktúrára úgy szórtak ki tízmilliárdokat az ablakon, hogy az a
tanügyigazgatási feladatokra használhatatlan volt, csupán egy-egy iskolát volt képes
kiszolgálni. A kidobott milliárdok ellenére papíralapon kellett például a tantárgyfelosztást és
az adatszolgáltatásokat is elkészíteniük az iskoláknak.

Ez a méltatlan helyzet közel tíz év után már tarthatatlan volt, így az állam 2014-ben úgy
döntött, hogy egy egységes, jóval korszerűbb és jóval komplexebb tanügyigazgatási rendszert
vezet be és tart fenn a köznevelési intézményekben.

A KRÉTA rendszer tehát nem csupán egy iskolai elektronikus napló, hanem egy többszintű,
összetett rendszer. Az elektronikus napló ennek csak egy modulja a sok közül. A KRÉTA
rendszer többféle fenntartó - legyen ez állami, egyházi vagy magán - komplex elvárásainak
képes megfelelni. Mind a fenntartók, mind pedig az intézményeik elemi érdeke, hogy az
adminisztráció egyszerűbbé, átláthatóbbá, pontosabbá és felhasználóbaráttá váljon, mert csak
így biztosítható az iskolák optimális működésének hosszú távú tervezése és fenntartása.

A 2014-ben előkészített és 2015-ben lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a
felsőoktatásban már 1997 óta ismert Neptun rendszer fejlesztője lett. A közbeszerzési eljárás
törvényes és szabályos volt. A Neptun-KRÉTA rendszer a NEPTUN rendszer köznevelés
számára átparaméterezett és továbbfejlesztett változata, ennek is köszönhető, hogy 2016
tavaszán már elkezdődhetett a rendszer fokozatos bevezetése pilot jelleggel. Ez a fokozatos
bevezetés lehetőséget adott arra, hogy a különböző fenntartók, iskolák, továbbá a
pedagógusok, szülök és a diákok teszteljék a KRÉTA rendszer már bevezetett moduljait, és
visszajelzéseik alapján fejlesztéssel vagy paraméterezéssel pontosításra kerüljenek a
moduljainak funkciói.



A KRÉTA rendszerre és annak fejlesztésére az elmúlt évek során 1.731 millió forintot
költöttünk. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az oktatás jövője szempontjából kiemelkedő
projektről van szó.

2016 tavaszától a 2017/2018-es tanév vegeig a fenntartók mellett már több mint 3.000
intézmény használta a KRÉTA tanügyigazgatási rendszer törzsmoduljait, ideértve többek
között a tantárgyfelosztás, beiratkozás, adatszolgáltatási nyilvántartási modulokat, valamint
több mint 1.200 intézményben használták már a KRÉTA rendszer e-napló modulját is. Az Ön
által ., használhatatlannak··· titulált KRÉTA rendszerbe - kérdésének megfogalmazásakor,
azaz 2018.09.27.-én - a szolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint több mint 835 ezer
felhasználói és 107 ezer pedagógusi belépés történt, mindezek során 543 ezer naplózás és 518
ezer értékelés került rögzítésre.

A KRÉTA mobil applikációt közel 400 ezer tanuló és gondviselő töltötte le eddig, így a
KRÉTA mobil applikációja jelenleg az egyik a legnépszerűbb ingyenes tartalom az IOS
AppStore oldalon. A KRÉTA mobil applikációjában lehetőség van arra, hogy a szülők és a
diákok az alkalmazásba való belépés nélkül is megkapják a rögzített értékelésekről,
mulasztásokról és feljegyzésekről szóló üzeneteket.

A pedagógusok részére kifejlesztett mobil applikáció -- pl. jegy beírására - pedig offline
üzemmódban is használható. Ennek megfelelően vélhetően az Ön tájékozatlanságát mutatja,
mikor azt állítja kérdésében, hogy az ., osztályzatok beírása percekbe telik", mivel a
pedagógus mobil applikáció offline üzemmódjában ez néhány másodpercet vesz csak
igénybe.

A KRÉTA rendszerben meglévő komplex hiányzási és igazolási lehetőség biztosítja annak
lehetőségét, hogy akár csak egy órára is be lehessen írni hiányzónak vagy későnek az egyes
tanulókat, mind az osztályfőnök, mind pedig a szaktanár által. Nem igaz tehát, amit ezzel
kapcsolatosan a sajtóban megjelent.

A KRÉTA rendszer zökkenőmentes bevezetése és használata érdekében - fenntartótól
függetlenül - minden pedagógus és érdeklődő számára ingyenesen elérhető az akkreditált e
leaming rendszerű pedagógus-továbbképzés a következő oldalról: https://ekreta.hu/kreta
pedagogus-modul/. Ezt megtekintve Ön is meggyőződhet a széles körű felhasználási
lehetőségekről. A rendszer fejlesztése érdekében a szakemberek folyamatosan tartják a
kapcsolatot az iskolákkal.

A 2018/2019-es tanévben ott, ahol szükséges párhuzamosan használhatják a papíralapú naplót
és a KRÉTA rendszert.

Végezetül szintén csak az Ön tájékozatlanságát mutatja, hogy nem tudja: Prof Dr. Palkovics
László Miniszter Úr csak 2016-tól látta el a köznevelési államtitkári feladatokat. Ennek
következtében nem volt és nem is lehetett semmilyen szerepe a 2014-ben elindított és 2015-
ben befejeződött ,,KRÉTA" közbeszerzésben. <::,'<-i~S O/(~..
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