
Projekt összefoglaló jelentés 

 

Projektgazda neve: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft 

Projekt megnevezése: Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban 

Projekt azonosító száma: KMOP-4.6.1/D-13-2013-0001 

Megvalósítás kezdete: 2014. 03. 13. 

Fizikai befejezés dátuma: eredeti TSZ szerinti: 
2015. 02. 28. 

tényleges befejezés (várható) 
dátuma: 
2015. 12.31. 

Záró kifizetés dátuma: Nem releváns  

Leszerződött összeg (millió 
Ft): 

eredeti TSZ szerinti: 
145 000 000.- Ft 
 

hatályos TSZ szerint: 
145 000 000.- Ft 

A jelentés időpontjáig 
jóváhagyott és kifizetett 
kifizetési kérelem összege 
(kumulált, millió Ft): 

 
133 286 469.-Ft 

Bent álló, és még 
benyújtani tervezett 
összeg és a benyújtás 
időpontja: 

 
0.- Ft. 

Maradvány összege (millió 
Ft): 

12 713 531.- Ft. 

TSZ hatályba lépésének 
időpontja (eredeti): 

2014. 03. 13. 

TSZ módosításai (időpont 
és rövid tartalom) 

1. sz. szerződésmódosítás (2015.04.24) a befejezés: 2015. 08. 31-re 
2. sz. szerződésmódosítás (2015.10.21.) a befejezést: 2015. 10. 31-re 
3. sz. szerződésmódosítás (2015.10.29.) befejezést: 2015. 12. 31-re tólja 

 

Projekt céljainak 
megvalósulása és 
hasznosulása 

A foglalkoztatás bővítéséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac 

kínálati oldalának fejlesztése és ehhez az oktatás minőségének 

javítása. A köznevelési intézmények informatikai 

eszközellátottsága a korábbi fejlesztések ellenére, melyek ugyan 

nagymértékben javították az informatikai eszközellátottság 

színvonalát, sem mennyiségében, sem minőségében nem 

éri el a folyamatosan növekvő felhasználási igényeket. Az 

intézményekben a 2011. évi CXC. köznevelési törvényben 

megfogalmazott céloknak megfelelő és a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program kompetencia alapú oktatáshoz 

kapcsolódó módszertani és tartalmi fejlesztéseinek elterjesztését 

támogató informatikai infrastruktúrafejlesztés folytatására van 

szükség, mégpedig egységes módon, biztosítva a fejlesztési 

eredményekhez való hozzáférést az ország egész területén, 

egyenletes eloszlásban. A 2010-2014-es időszakra vonatkozó 

Digitális Megújulás Cselekvési Terv nagy hangsúlyt helyez a 

digitális készségek fejlesztésére, többek között célként 

fogalmazza meg a digitálisan írástudatlanok számának 1 millió 

fővel való csökkentését 2014-ig. A digitális leszakadás 

megállításában, illetve az esélyegyenlőség megteremtésében 

elengedhetetlen az informatikai oktatás modern 

eszközrendszerének és az alkalmazásoknak használatorientált 

megjelenése. Az előrejelzések szerint – amikor a jelenleg 

köznevelésben részt vevő generáció a munkaerő-piacra lép – 



szinte elhanyagolható lesz azon munkahelyek száma, ahol nem 
alapvető követelmény az infokommunikációs technológia 

(továbbiakban: IKT) eszközök készségszintű használata. 

A prioritás és kormányzati célokhoz szorosan kapcsolódva a 
jelen felhívással elérni kívánt alapvető célunk a versenyképes 
tudás megszerzéséhez szükséges kulcskompetenciák és ismeretek 
átadása érdekében – a köznevelés minden szintjén – a szükséges 
informatikai infrastrukturális feltételek megteremtése, úgy, hogy 
figyelembe vesszük az iskolai kudarcok csökkentését, illetve a 
sajátos nevelési igényű tanulók integrációját célzó erőfeszítéseket 

is. A fenti cél elérése érdekében a közoktatási intézmények 

informatikai eszközökkel való ellátása kiemelt projekt keretében 

valósul meg. A kiemelt projekt Projektgazdája a köznevelési 

intézmények igényeinek felmérése, majd a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása után használatra helyezi ki az igényelt eszközöket 

az intézményekbe. 

Mindezen célok figyelembevételével felállítottuk és az irányító 

hatóság támogatása mellett beszereztük a kívánt eszközöket és 

kihelyeztük az intézményekbe. 

 

Beszerzésre került: 

Tantermi PC: 64 db 

Projektor: 41 db 

Tantermi notebook: 96 db 

Tanári notebook: 132 db 

Tablet: 71 db 

Hálózatépítés: 0 db 

Interaktív tábla: 41 db 

Integrátor HUB: 41 db 

Direkt válaszadó rendszer: 18 db 

Nyelvi labor rendszer: 0 db 

Kompetenciafejlesztő tananyag: 0 db 

Fejegér szett: 2 db 

Dokumentumkamera: 1 db 

Képernyő felolvasó szoftver: 1 db 

Vezeték nélküli fülhallgató: 1 db 

Diktafon: 1 db 

Szkenner: 1 db 

Optikai karakterfelismerő szoftver: 1 db 

Braille-kijelző: 2 db 

 

Indikátorok aktuális teljesülése: 

 

Mutató neve 

Típus 

(output 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Minimálisan 

elvárt 

célérték 

Célérték 

teljesülés 

 

Célértéke 

elérése 

időpontja 

 

 

Mutató forrása 

 

IKT-berendezéssel 

(interaktív felület 
és hozzá tartozó 

munkaállomás) 

felszerelt 

tantermek száma 

output db 40 41 

Projekt fizikai 

befejezése 

Projektgazda 

adatszolgáltatása 



A számítógépet 

használó általános 

iskolai tanulók 

aránya az 

iskolákban 

eredmény % 75 0 

Projekt fizikai 

befejezése 

Projektgazda 

adatszolgáltatása 

IKT eszközökkel 

tartott tanítási 
órák aránya 

eredmény % 30 0 

A fenntartási 

időszak vége 

Projektgazda 

adatszolgáltatása 

IKT eszközökkel 
oktatott SNI 

tanulók aránya 

% % 30 0 
A fenntartási 
időszak vége 

Projektgazda 
adatszolgáltatása 

IKT eszközökkel 

oktatott hátrányos 

helyzetű tanulók 

aránya 

% % 50 0 

A fenntartási 

időszak vége 

Projektgazda 

adatszolgáltatása 

 

 

Fenntartási időszak kezdő 
időpontja: 

A záró beszámoló, Közreműködő Szervezet általi elfogadását követő 
naptól 

Fenntartás ideje alatti 
tevékenységek és azok 
költségigénye: 

A TIOP-1.1.1.-12/1-2012-0001 – mint általában ennek a projektnek 
létrehozásánál sok kiegészítő költségek kapcsán – fedezni tudja a KMOP-
4.6.1/D-12-2013-0001 fenntartási költségeit is. 
 

Fenntartáshoz szükséges 
összeg rendelkezésre 
állása a fenntartási 
időszak alatt: (igen/nem) 

Nem. 
Írásban jeleztük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Köznevelési 
Intézményrendszer Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkára felé 
2015. 09.16.-án 

Fenntartás ideje alatti 
kapcsolattartó neve és 
elérhetősége (telefon, e-
mail): 

 
Nem meghatározott 

Az összefoglaló 
készítésének dátuma: 

2015. december 20. 

 


