Használati útmutató a jogosultságok kiosztásához
A KIR-STAT internetes adatgyűjtő programba történő belépési jogosultságokat a www.oktatas.hu
portálon elérhető Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben kell beállítani. Kattintson a
KIR HIVATALI ÜGYEK menüre, majd az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer feliratú linkre!
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A belépő felületen gépelje be az intézmény OM azonosítóját és a Mesterjelszót.

Amennyiben az intézmény számára Mesterjelszó még nem került kiosztásra (új intézmény esetén),
kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Oktatási Hivatallal (06-1-374-2450). Ha az intézmény már
rendelkezik Mesterjelszóval, ám azt elfelejtette, lehetőség van az elfelejtett jelszó pótlására. A KIR
HIVATALI ÜGYEK

menüben kattintson az Intézményi mesterjelszó módosítása, elfelejtett mesterjelszó

feliratú linkre!
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A mesterjelszó birtokában az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe történő belépést
követően az alábbi képernyő jelenik meg (Projekt nézet).

A jogosultság kiosztás a megszokott módon történik azzal a különbséggel, hogy a KIR-STAT esetében
kötelező legalább 2 különböző funkciójú felhasználót megadni: intézményvezető és adatrögzítő.
Intézményvezető funkciójú felhasználóból csak és kizárólag egy vehető fel, míg adatkezelő tetszőleges
számú lehet.
A két funkció a Mesterjelszó-kezelő rendszerben külön soron jelenik meg. A gördítő sávot lefelé
mozgatva keresse meg a KIR-STAT Internetes Adatgyűjtő Rendszer - intézményvezetői jogosultság és a
KIR-STAT Internetes Adatgyűjtő Rendszer - adatrögzítői jogosultság funkciót, válassza ki a
felhasználó(ka)t, a Belépésre jogosult oszlopban kattintson a jelölőnégyzetbe, majd a Mentés ikonra!
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Amennyiben a KIR-STAT internetes adatgyűjtő programot egy felhasználó fogja kezelni, akkor az
adott felhasználó részére intézményvezetői és adatrögzítői jogosultságot is ki kell osztani. A program
használata sokkal egyszerűbb egy felhasználós esetben, ezért inkább ezt a megoldási módot
javasoljuk. Természetesen a nagy számú kitöltendő adatlappal rendelkező intézmények esetében
célszerű lehet több adatrögzítői jogosultságot is kiosztani pl. a feladatellátási hely vezetői részére,
ugyanakkor intézményvezetői jogosultság ebben az esetben is csak egy személy részére osztható.

A KIR-STAT intézményvezetői jogosultság kiosztása az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.
Fontos, hogy ezzel a jogosultsággal történik a lezárt adatszolgáltatás megküldése a központi
nyilvántartásba, tehát az intézményvezetői jogosultság kiosztásánál ezt figyelembe kell venni.
Az adatrögzítői jogosultsággal felvett személyek részére a programba való belépés után lehet további
jogosultságot kiosztani az egyes feladatellátási helyekhez.
A jogosultságok kiosztását követően a felhasználó(k) be tud(nak) lépni a KIR-STAT2015 Internetes
adatgyűjtő rendszerbe.
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Amennyiben új felhasználónak szeretné a jogosultságot kiosztani, kattintson az Új felhasználó
felvétele ikonra!

Adja meg az új felhasználó nevét és jelszavát!

A jelszó megadásának szabályai a következőek:
-

a jelszó legalább 6 karakter hosszú legyen

-

kötelezően tartalmaznia kell betűket és számjegyeket

-

tartalmazhat angol kis- és nagybetűket, valamint magyar ékezetes kis- és nagybetűket is

-

a fentieken kívül tartalmazhatja a következő speciális karaktereket: ., -, _, (ezek
megadása nem kötelező)

Az adatok rögzítése után kattintson a Mentés ikonra. Ezt követően a Feladatlistában keresse meg a
KIR-STAT Internetes Adatgyűjtő Rendszer - intézményvezetői jogosultság és a KIR-STAT Internetes
Adatgyűjtő Rendszer - adatrögzítői jogosultság funkciót, és a Jogosult oszlopban kattintson a
rádiógombra, majd mentse el a beállításokat!
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