
Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete

• Elektronikus aláírás a vállalkozói rétegben és 
a középiskolai korosztályban

• Ea.: Dr. Bánhidi Sándorné főtitkár ISZE

ISZE-gondolatok az eSign Day 

alkalmával 2022.06.30



Miért fontos a digitális kultúra?

Lisszaboni egyezmény (2007) kompetenciái között összekötő kapocs

„Oktatás és Képzés 2010 - EU oktatási munkaprogram” része:

1. Anyanyelvi kommunikáció

2. Idegen nyelvi kommunikáció

3. Matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák

4. Digitális kompetencia 
5. A tanulás tanulása

6. Személyközi és állampolgári kompetenciák

7. Vállalkozói kompetencia

8. Kulturális kompetencia

Középen van! Átszövi az oktatási folyamatot.



Informatika tanárok képzése 
INNOVATÍV témákra

- Digitális módszerek használata a középiskola és
egyetem közötti átmenet könnyítésére (30 órás On-line kontakt)
- Tehetséggondozás elmélete és gyakorlata a pedagógus 

munkájában (30 órás távoktatás)
- Újszerű Tartalmak a fenntarthatóságra nevelésben a Zöld 

Óvodákban (30 órás blended/vegyes)
- Digitális Ügyintézés alapjai (30 órás online kontakt)

• A köznevelés digitális megújítása a más 
tanórákon való hatékonyabb használattal 

lehetséges



Első nekirugaszkodás: 2009-ben

• Akkreditált képzés címe: Elektronikus aláírás 
elméleti és gyakorlati oktatására felkészítő alapszintű 
tanfolyam 

OKM-4-101/2009

Végzett 52 tanár 5 év alatt    

ISZE szerepe az elektronikus 
aláírás használatában



Felnőttképzésben

Második lépés 2015-ben

Engedélyezetés Fktv szerinti „D” körös képzés 

„Elektronikus ügyintézés alapjai”  30 órás

NSZFH Engedélyszám: E-001020/2015/D002 

jelenléti

COVID -19 vészhelyzetben (2020.04 hótól) az ITM 
felkérésére ezt a képzést tettük a közösbe –
ingyenesen – online kontakt

. 



Szakkönyvünk dr. Erdős Péter szerzőtől



Jelenleg is folyó képzések vállalkozói rétegben

GINOP 1.2.9-20 kódszámú felhívásban

GINOP-1.2.3-21 Plusz kódszámú felhívásban

VALI –ban látható KKV-knak

https://vali.ifka.hu/hu/courses itt hirdetik

2021/2022 tanévben: 74 végzett  - 8 csoportban

Tapasztalatok: idegen a téma, de 30 óra múlva AVDH-n
keresztül küldi vissza a tanúsítvány átvételit

Elégedettségi kérdőívben – fatelepes, fogtechnikus,
munkagépes csupa jót ír

https://vali.ifka.hu/hu/courses


https://itm.gov.hu



E-ügyek a NAT-ban
• Nemzeti Alaptanterv 2020-as változásában 

nevesítve – Digitális kultúra tárgyban

• E-ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ISMERETEK, E-
SZOLGÁLTATÁSOK, E-ÜGYINTÉZÉS, E-KERESKEDELEM

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:

• 1. tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, 
e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-
állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, 
információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel;



2. tisztában van a digitális személyazonosság és 
az információhitelesség fogalmával;
3. a gyakorlatban alkalmazza az adatok 
védelmét biztosító lehetőségeket.

***
NTP-INNOV-21-0084 projekt középiskolásoknak
20 diák, 8 oktató, 60 órás országos szakkörben 
egy modul
14-18 éveseknek e-személyi „Digitális tanuló 
elektronikus alárással” – kihívás szept. 30-ig
https://isze.hu/ 



Értékelés
• Tudással még kevesen rendelkezünk

• Oktatókkal is korlátos számban

• Engedélyezett képzési program van

• Szakkönyvünk van (Már 2009-ben is volt)

Új kiadvány 2021.05.28. született

• MELASZ van 

• Intézmények vannak, ügyfélkaput egyre 
többen használják,

• Állami törekvések vannak – ITM pályázatok



Facebook kampány 7 napban 



Köszönöm a figyelmet!

Elérhetőség: isze@isze.hu

mailto:isze@isze.hu

