
 

 

 

2. számú melléklet 

Szabályzat az Neptun-@napló használatáról 

 

A „20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról, működéséről” jogszabály értelmében, minden 

iskolában a tanórai, a tanórán kívüli foglalkozásokról a nevelő munkát végző tartó 

pedagógusnak osztálynaplót kell vezetni az iskolai nevelés és oktatás nyelvén.  

A BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma elektronikus naplót használ 

2009. szeptember 1-től. 

Az @Napló egy önálló szoftvertermék (TwinNet), amely alkalmas a papír alapú iskolai 

osztálynaplók teljes körű kiváltására, továbbá egyszerűen integrálható már meglévő iskolai 

szoftverrendszerekhez is.  

A @Napló legfontosabb jellemzői: 

• platform- és eszközfüggetlen, tetszőleges böngészőprogrammal ellátott 

infokommunikációs eszközön használható; 

• alkalmas a hagyományos, papíralapú napló teljes körű kiváltásra;  

• dokumentumgeneráló rendszer, tehát képes az iskolai dokumentumok előállítására 

nyomtatott és elektronikus formátumban egyaránt; 

• lokális és központi működtetésre is alkalmas, nincs szükség külön internetelérés 

biztosítására; 

• nincsenek járulékos költségei, a szoftver vételára a használathoz szükséges valamennyi 

költséget tartalmazza; 

• bonyolult menüstruktúrától mentes, könnyen használható kezelőfelület a hatékonyság 

érdekében; 

• paraméterezett, testre szabható funkciók, hogy minden intézmény csak a 

szükségleteink megfelelő adatokat kezeljen; 

• igazodik az adminisztrációs rendszer adattartalmának feltöltöttségéhez, nem szükséges 

minden adat megadása a napló használatához; 

• alkalmas a modulrendszerű oktatás adminisztrációs feladatainak ellátására; 

• a személyes adatok - megfelelve a nemzetközi adatvédelmi ajánlásoknak - az 

intézmény szerverén kerülnek tárolásra; 

• integrálható a meglévő iskolai szoftverrendszerekhez is (pl. iskolaadminisztrációs 

rendszer, címtár, csoportmunka szoftver, web portál stb.)  

• Interneten keresztüli program- és adatfrissítési lehetőség. 

 

A Neptun-@napló szoftverrendszer egyik legjelentősebb újdonsága, hogy alkalmas az 

oktatási intézményben rendelkezésre álló más szoftverrendszerekkel (Microsoft Exchange 

Szerver, Microsoft SharePoint Server, Microsoft Active Directory, e-SZAKMA Moduláris 

Szakképzési Szoftverrendszer, e-Tantárgyfelosztás Tervező Program, FÖKIR 

Iskolaadminisztrációs Rendszer) történő kommunikációra. Az integrált megvalósítás 

eredményeként olyan speciális szolgáltatások (pl. naptár-órarend szinkronizáció, címtár alapú 

beléptetés, tantárgyfelosztás generálás, tanár-tanuló szinkronizáció stb.) állnak rendelkezésre, 

melyek rendkívül hatékonnyá tehetik a kommunikációs és adminisztrációs folyamatokat az 

intézményekben.  



 

 

A @Napló nemcsak platform-, hanem eszközfüggetlen is, ami azt jelenti, hogy bármilyen 

internetes böngészőprogrammal ellátott számítástechnikai vagy mobil infokommunikációs 

eszközön (asztali számítógép, laptop, Notebook, Netbook, SmarthPhone, PDA, MDA, TabletPC 

stb.) képes működni az alkalmazott operációs rendszertől függetlenül.  

A szoftverrendszer szerveroldali alkalmazása Windows és Linux környezetben is 

használható. Az alkalmazott eszközöktől függően lehetőség van a PDA, a NetBook ill. a 

Desktop változatok testreszabására is az intézmény igényeinek megfelelően. 

Fontos: jelenleg a Neptun-@napló rendszert adatfelhőben alkalmazzuk, azaz ebben a 

formában nem követelmény a szerverhasználat! 

 

Adatvédelmi Szabályozás  

 

Tárgya: 

Az elektronikus @napló nevű informatikai rendszer felhasználói adatainak érdekében hozott 

szabályozások. 

 

A felhasználó típusok: 

• Adminisztrátorok: Az iskola által meghatározott személy, aki az iskola E-napló rendszer 

adminisztrációs tevékenységéért felelős (felhasználók, órarendek, tantárgyak 

karbantartása).  

• Vezetők: A @napló rendszert használó iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, akiket az 

Iskola Adminisztrátora regisztrál a rendszerbe. A vezetők betekintési joggal 

rendelkeznek a @napló teljes dokumentációjára, ide tartozik a féléves és év végi 

statisztika, tanárok munkaidő-nyivántartása.  

• Tanárok: A @napló rendszert használó iskola tanárai, akiket az Iskola Adminisztrátora 

regisztrál a rendszerbe. A tanárok felelősök a @napló rendszerben szereplő diákok 

jegyeinek, hiányzásainak karbantartásáért (osztályozó rész), a haladási rész 

kitöltéséért. 

• Szülők: A @napló rendszert használó iskola diákjainak szülei, akiket az Iskola 

Adminisztrátora regisztrál a rendszerbe. 

 

Adatkezelés szabályozása: 

A @napló rendszerben keletkező adatokat, a @napló rendszert az iskola 

Adminisztrátora, vezetői és tanárai kezelik, azaz ezek a felhasználók (személyek) a rendszer 

Adatkezelői. 

A @napló rendszerben keletkező adatokat az iskola saját, erre a célra beüzemelt 

szerverén tárolja, tehát az intézmény az Adattároló. 

Az Adatkezelő és az Adattároló a @naplóban keletkezett adatokat nem regisztrált fél 

számára csak az igazgató írásos engedélyével adhatja tovább. 

 

Felelősségek: 

A @napló rendszerben keletkező adatok tartalmi és mennyiségi helyességéért, 

kezelésének biztonságáért az iskola Adminisztrátora, Vezetői, Tanárai felelősek. 

Az Adminisztrátorok felelősek a felhasználók, tantárgyak és az órarend kezeléséért. 

A Tanárok felelősek az a diákok jegyeinek és hiányzásainak kezeléséért, valamint a 

haladási rész kitöltéséért. 

Az Adminisztrátorok és a Vezetők közösen felelősek az órarend kialakításáért. 



 

 

A iskola, mint adattároló felelős a tárolt adatok biztonságáért és Hacker támadások 

elhárításáért. 

  

A fenti Adatvédelmi Szabályozásban nem említett szabályozásokról a „2011. évi CXII. 

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” törvényben az 

alábbi helyen tájékozódhatnak:  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV   

 

 

 

 

 

 

  


