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Elektronikus ügyintézés már a szakképzés területén is
•

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogelıdje egy 2004-ben kiadott rendelete alapján a
szakmai vizsgák szervezésére jogosult intézmények, azaz a vizsgaszervezık is lehetıséget kaptak az
elektronikus ügyintézésre. A központi nyilvántartáshoz megküldendı adatlapokat kizárólag
elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként
kell eljuttatniuk a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet részére.

•

Az új rendszer közel második éve hatékonyan mőködik, a NetLock Kft. megoldásával a
vizsgaszervezık posta- és papírköltséget takaríthatnak meg, a beküldött szakmai vizsgaösszesítı
adatszolgáltatások pedig bármikor gyorsan visszakereshetık, ellenırizhetık.

Budapest, 2007. április 3. – Az elektronikus ügyintézés újabb lendületet kapott az Oktatási és
Kulturális Minisztérium jogelıdje által kiadott, a szakmai vizsgákra vonatkozó 20/2004. (VII. 27.)
OM számú rendelkezésének köszönhetıen, amelynek célja a számítógépes nyilvántartás bevezetése és
a szakmai vizsgákra vonatkozó vizsgaösszesítı adatszolgáltatások továbbításának elektronizálása volt.
Az új infrastruktúra kialakítására és a vizsgaösszesítı adatok elektronikus aláírással történı
hitelesítésére a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet (NSZFI) jogelıdje nyílt közbeszerzési
eljárást írt ki, amelyet a közösen pályázó NetLock Kft., Magyarország vezetı PKI rendszerintegrátora
és a Program Produkt Kft. nyert el. A NetLock és az NSZFI szerint a szakmai vizsgáztatás általános
szabályairól és eljárási rendjérıl szóló rendelkezés gyakorlati megvalósítása újabb elırelépést jelent az
elektronikus aláírás gyakorlati alkalmazásában. Az elektronikus vizsganyilvántartás közel két éve jól
mőködı rendszere méltó példája lehet a hazai elektronikus ügyintézésnek és azt bizonyítja, hogy az
elektronikus aláírás alkalmazásával jelentısen felgyorsult és egyszerőbbé vált a vizsgaösszesítı
adatszolgáltatások beküldési folyamata, a vizsgaszervezık pedig jelentıs posta- és papírköltséget
takaríthatnak meg. Az elektronikus aláírással hitelesített vizsgaösszesítı adatszolgáltatások bármikor
visszakereshetık, ellenırizhetık – nem beszélve a biztonságos és kis helyigényő elektronikus
tárolásról.

Az adatküldés – mely a 2005. július 1-ét követıen szervezett szakmai vizsgákra vonatkozik – mind az
iskolai rendszerő, mind az iskolarendszeren kívüli szakmai képzést lezáró szakmai vizsgák, illetve
valamennyi OKJ szerinti szakképesítés szakmai vizsgáját követıen kötelezı, mind a 21 szakmacsoport

vonatkozásában. A rendelet elıírja, hogy a központi nyilvántartáshoz megküldendı adatokat kizárólag
elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként kell
eljuttatni az NSZFI részére, mégpedig a vizsga befejezését követı harminc napon belül. A
vizsgaösszesítı elektronikus őrlapok elektronikus aláírással való hitelesítését az NSZFI által biztosított
NetLock eszköz végzi, a vizsgaszervezık munkáját pedig a NetLock kedvezményes Vizsga Csomagja
támogatja.

A kialakított rendszer egy országos vizsganyilvántartás, mely az ország egész területére vonatkozóan a
szakmai képzés lezárását követı szakmai vizsgákkal kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmazza,
mely végsı soron a szakképzéssel kapcsolatos kormányszintő döntés-elıkészítéshez tud adatokat
szolgáltatni.
Az NSZI honlapján rendelkezésre áll egy webes felület, ahol az aláírt dokumentumokat a
vizsgaszervezık el tudják juttatni a feldolgozói felületre, valamint két segédprogram, melybıl az egyik
a képzı intézményeknek a vizsgaszervezık felé történı adatküldését biztosítja, míg a másik azon
„óriás vizsgaszervezıknek” nyújt segítséget, akik évente több ezer vizsgát szerveznek és már bizonyos
informatikai háttérrel rendelkeznek. Ez utóbbiaknál lehetıségük van arra, hogy saját rendszerükbıl
átkonvertáljanak adatokat a segédprogramba. A legalább fokozott biztonságú aláírással ellátott
dokumentumok a feldolgozói programba kerülnek, ahol az ellenırzéseket követıen megtörténik azok
elfogadása. Minden értesítés automatikus e-mail formában történik.
Az adatok feldolgozását követıen kereshetı formában egy „Virtuális irattár” áll a felhasználók
rendelkezésére, valamint szakminisztériumonként megtekinthetık az adatok, ahol a legapróbb
részletekig elemzést ad a rendszer.
A rendszer idıben rendelkezésre állt az adatszolgáltatások fogadására, biztonságosan és kiválóan
mőködik. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a vizsgaszervezık nem idegenkednek az
elektronikus adatküldés módszerétıl, inkább az a probléma, hogy bár az intézet honlapján 2005.
áprilisától a megfelelı tájékoztatás olvasható volt, a vizsgaszervezık elodázták a digitális aláírások
beszerzését, nem számolva azzal, hogy a hitelesítés szolgáltatóknak idıre van szükségük az igények
kielégítésére.

Az adatszolgáltatás kialakított rendszerének elınyei:
•

•

Minimális eszközigény a szolgáltató részérıl
o

Tanúsítvány beszerzése

o

Internet böngészı biztosítása

Az adatbevitel segítése, online ellenırzés

•

Az adatok elektronikusan kerülnek aláírásra és tárolásra
o

Nincs szükség papírra, adathordozóra

o

Alacsonyabb fenntartási költségek

o

Gyors visszakeresés

o

Az elfogadott adatszolgáltatásról automatikus értesítést kap az ügyfél, mellékelve az általa
aláírt és elfogadott adatszolgáltatást, melyet dokumentumként tárolhat.

Abban az esetben, ha valaki a web-es felületen kívánja teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségét –
ami nem ajánlott – azzal a hátránnyal találkozik, hogy a webes felület folyamatos és biztosan
befejezett adatbevitelt igényel.

Az adatszolgáltatás a vizsgaszervezık, az oktatást végzı képzık, és a hallgatók adatait tartalmazza,
mely igen sok hasznos adattal segíti az érdeklıdıket. (pl. a végzettek megoszlása szakképesítésenként,
megyei, régiónkénti, elıképzettség, korcsoport szerinti megoszlásban; a képzések finanszírozási
kérdései stb.) Az adatok egy helyen történı összesített nyilvántartása számtalan elınnyel jár, pl.
•

Választ lehet kapni a hiányszakmákra, például melyekbıl vizsgáznak a legkevesebben stb.

•

Adott szakképesítések megszerzésénél, mely vizsgaszervezınél, megyében vagy régióban a
legnagyobb a támogatottság, stb.

„Büszkék vagyunk arra, hogy a Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet a NetLock Kft.-t
választotta az elektronikus formában beérkezett szakmai vizsgák adatszolgáltatásainak hitelesítéséhez,
mert így további lépéseket tehetünk az elektronikus ügyintézés elterjesztése érdekében” – mondta
Rózsahegyi Zsolt, a NetLock Kft. ügyvezetı igazgatója. „Vállalatunk a 20/2004. (VII. 27.) OM számú
rendelet követelményeit figyelembe véve, kimondottan erre a célra összeállított Vizsga Csomagokkal
teszi biztonságossá a vizsgajelentések elektronikus úton továbbított adatait. Bízunk benne, hogy a
Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézettel való együttmőködésünknek köszönhetıen a
vizsgaszervezık munkája még hatékonyabbá válik.” – tette hozzá Rózsahegyi Zsolt.

A NetLock Kft. a vizsgaösszesítı lapok megküldésének sajátosságait figyelembe véve állította össze
kétféle VizsgaCsomagját, amely tartalmaz minden olyan elemet, ami az elektronikus hitelesítéshez
szükséges. A két VizsgaCsomag közötti különbség az, hogy az Alap VizsgaCsomagnál az elektronikus
aláírás létrehozásához szükséges kulcspár a számítógép merevlemezén, míg a Biztonsági
VizsgaCsomag esetén a kulcspár egy chipkártyán kerül tárolásra. A chipkártya használata magasabb
biztonsági fokozatot jelent, mert az csak PIN kóddal együtt használható. További elınye, hogy teljes
mobilitást tesz lehetıvé, így segítségével nem csak egy adott gépen lehet elektronikusan aláírni.

A csomagok által tartalmazott fokozott biztonságú személyes aláíró tanúsítványok személyhez
kötıdıek. Az aláírás jogának átadása tilos, éppen ezért célszerő egy intézménynek legalább két
személy részére beszereznie a tanúsítványokat. Alap VizsgaCsomag igénylése esetén a tanúsítványok
a szükséges azonosító dokumentumok NetLock Kft.-hez történı megérkezését és a díj kiegyenlítését
követı rövid idın belül elkészülnek. A Biztonsági VizsgaCsomagnál ez az idı átlagosan két hét.

A NetLock Kft.-rıl
A NetLock Kft. Magyarország vezetı hitelesítés-szolgáltató, PKI tanácsadó és PKI rendszerintegrátor
vállalataként a hazai elektronikus ügyintézés és ügyvitel meghatározó szereplıje. Több mint tízéves
tevékenysége során megszerezte a hitelesítés-szolgáltatásban Magyarországon elérhetı legmagasabb
szintő minısítéseket, a felhalmozott szakmai tudásnak köszönhetıen pedig a PKI technológia egyik
vezetı szakértı vállalatává vált. A NetLock Kft. munkatársai a legszigorúbb követelményeknek is
megfelelı szolgáltatói hátteret üzemeltetnek és bevezették az ISO 9001:2002 minıségbiztosítási-, a
BS7799 információ-biztonsági irányítási rendszert, illetve részt vettek a MELASZ-Ready szabvány
kidolgozásában. Mindezek mellett a NetLock Kft. az elsı, közigazgatásban is elfogadott hitelesítésszolgáltató Magyarországon.
Szakértı tanácsadóként segítséget nyújt a vállalatok hosszútávú versenyképességéhez, illetve
hatékonyságuk növeléséhez nélkülözhetetlen ügyviteli folyamatok elektronizálásában és rendelkezik
nagyvállalati, intézményi hitelesítési infrastruktúrák kialakításához szükséges speciális jogi és
informatikai know how-val.
A NetLock Kft. 1999 óta világszerte valamennyi Microsoft termékben (Internet Explorer, Outlook,
Outlook Express), valamint 2005 óta a Mozilla Suite 1.8, Firefox 1.5., Thunderbird 1.5 böngészıkben
és levelezı szoftverekben mint megbízható legfelsı színtő hitelesítés-szolgáltató szerepel. Nevéhez
főzıdik az elsı minısített aláírás létrehozására alkalmas eszköz regisztrációja, az elsı elektronikus
számla kibocsátása, NetLock tanúsítványokat alkalmaznak a cégbírák, a vizsgaszervezık, illetve a
vállalat hozzájárult az elsı hiteles elektronikus ügyintézést lehetıvé tevı önkormányzat, továbbá a
digitális tachográf rendszer elindításához is.
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