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1. Kitöltési útmutató a KIR-STAT adatszolgáltató program használatához
1.1. Belépéssel kapcsolatos tudnivalók
A KIR-STAT adatszolgáltató programba (a továbbiakban: KIR-STAT program) történő belépéshez szükséges
jogosultságokat az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben kell kiosztani, mely a www.oktatas.hu
oldalon keresztül érhető el a KIR Hivatali ügyek menüben. A jogosultság kiosztása a KIR-ben megszokott
módon történik azzal a különbséggel, hogy a KIR-STAT program esetében kétféle felhasználói jogosultságot
szükséges kiosztani. A két funkció a Mesterjelszó-kezelő rendszerben külön soron jelenik meg:
•

Intézményvezetői jogosultság: Ilyen típusú jogosultság kizárólag egy felhasználó számára osztandó
ki. Amennyiben több felhasználó számára is kiosztásra került (pl. a korábbi és a jelenlegi
intézményvezető részére), egyik felhasználó sem tud belépni a KIR-STAT programba.
Az intézményvezetői jogosultsággal felruházott felhasználó az alábbi műveleteket tudja végrehajtani
a KIR-STAT programban:
o

adatlap struktúra (lajstrom) kialakítása

o

intézményi adatlap (OSA1INT) szerkesztése, kitöltése

o

feladatellátás adatlap (OSA2FELH) felvétele

o

OSA2FELH adatlap összekapcsolása egy-egy KIR intézménytörzs feladatellátási hellyel

o

pedagógus adatok betöltése a KIR személyi nyilvántartásból

o

az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben adatrögzítő jogosultsággal felvett
felhasználók feladatellátási helyhez rendelése

o

az adatrögzítő jogosultságú felhasználó által újonnan felvett OSA adatlapok törlése

o

biztonsági mentés készítése és visszaállítása

o

globális ellenőrzés futtatása

o

kritikus hiba figyelmeztetőre módosítása

o

a lezárt adatszolgáltatás megküldése a központi nyilvántartásba (adatátadás)

A funkció megnevezése az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben: KIR-STAT Internetes
Adatgyűjtő Rendszer - intézményvezetői jogosultság
•

Adatrögzítői jogosultság: tetszőleges számú felhasználó számára kiosztható. Az ilyen típusú
felhasználó az alábbi műveleteket tudja végrehajtani a KIR-STAT programban:
o

OSA2FELH adatlapnál magasabb sorszámú adatlapok felvétele

o

adatlapok kitöltése (OSA1INT adatlapot kivéve)

o

tábla és feladatellátási hely szintű hibaellenőrzés futtatása

o

adatlapok lezárása

A funkció megnevezése az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben: KIR-STAT Internetes
Adatgyűjtő Rendszer - adatrögzítői jogosultság
Amennyiben a KIR-STAT programot egy felhasználó fogja kezelni, akkor az adott felhasználó részére
intézményvezetői és adatrögzítői jogosultságot is ki kell osztani az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő
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rendszerben. A program használata sokkal egyszerűbb egy felhasználó esetében, ezért inkább ezt a megoldási
módot javasoljuk. Természetesen a nagyszámú kitöltendő adatlappal rendelkező intézmények (pl. pedagógiai
szakszolgálatok) 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.
A Mesterjelszó-kezelő rendszerben adatrögzítői jogosultsággal felvett személyek részére a KIR-STAT
programba való belépés után lehet további jogosultságot kiosztani az egyes feladatellátási helyekhez.
Szünetelő intézmény esetében az intézmény fenntartója köteles a 2020/2021. tanévre vonatkozó beszámolási
adatokat rögzíteni a KIR-STAT programban. Megszűnt intézmény esetén, amennyiben az intézmény
jogutódlással szűnt meg, a jogutód intézmény kötelezettsége a megszűnt intézmény záró statisztikai
adatszolgáltatásának teljesítése. Ha az intézmény jogutód nélkül szűnt meg, a volt fenntartónak kell elkészíteni
az adatszolgáltatást. Ezekben az esetekben a KIR-STAT programba történő belépéskor az alábbi paramétereket
kell megadni:
Belépés jogutóddal megszűnt intézmény
esetén

Belépés jogutód nélkül megszűnt vagy szünetelő
intézmény esetén

OM azonosító* =

megszűnt intézmény
OM azonosítója*

megszűnt/szünetelő intézmény OM azonosítója*

Felhasználónév =

jogutód intézmény
OM azonosítója*

megszűnt/szünetelő intézmény fenntartójának
azonosítója

jogutód intézmény
OM azonosítójához* tartozó
Mesterjelszó

megszűnt/szünetelő intézmény fenntartójának
azonosítójához tartozó jelszó

Jelszó =

*Szakképző intézmény esetében KIR technikai azonosító.

Figyelem! Ahhoz, hogy a jogutód intézmény illetve jogutód nélkül megszűnt intézmény vagy szünetelő
intézmény esetén a fenntartó a fenti módon be tudjon lépni az adatszolgáltató modulba, a KIR-nek egyedi
jogosultságot kell beállítania, melyet a KIR előzetesen elvégez. Amennyiben a belépéssel kapcsolatban mégis
probléma merülne fel, kérjük, hívja a KIR Ügyfélszolgálatot (06-96/510-000).
Amennyiben a jogelőd intézmény még működő intézményként szerepel a KIR Intézménytörzsben
(megszüntető kérelme folyamatban van, de valamilyen okirat hiányzik az intézmény KIR Intézménytörzsben
történő megszüntetéséhez, vagy a KIR Személytörzsben még kapcsolódnak hozzá gyermek/tanulói vagy
alkalmazotti jogviszonyok), az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben törölnie kell az
intézményvezetői jogosultságot.
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1.2. Az adatszolgáltatás sikeres teljesítéséhez szükséges lépések
1. Intézményvezető belép a Mesterjelszó-kezelő rendszerbe.
2. Jogosultság kiosztása a Mesterjelszó-kezelő Rendszer „KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer –
intézményvezetői jogosultság” funkciójához a KIR-STAT program intézményvezető funkcióját kezelő
felhasználó részére.
3. Jogosultság kiosztása a Mesterjelszó-kezelő Rendszer „KIR-STAT internetes adatgyűjtő rendszer –
adatrögzítői jogosultság” funkciójához a KIR-STAT programban adatrögzítést végző felhasználó(k)
részére. Amennyiben az intézményvezetői jogosultsággal rendelkező felhasználó is szeretne adatrögzítést
végezni a KIR-STAT programban, akkor annak a felhasználónak az adatrögzítői jogosultság funkcióhoz
is be kell állítani a jogosultságot.
4. Belépés a KIR-STAT programba intézményvezetői jogosultsággal, a Mesterjelszó-kezelő rendszerben
megadott belépési azonosítókkal.
5. Adatlap struktúra (lajstrom) ellenőrzése, szükség esetén bővítése. (ld. 1.5. fejezet)
6. Minden egyes KIR-STAT feladatellátási hely (OSA2FELH) összekapcsolása egy-egy KIR intézménytörzs
feladatellátási hellyel. (ld. 1.3. fejezet)
7. Pedagógus adatok betöltése a KIR személyi nyilvántartásból (a továbbiakban: KIR-SZNY). (ld. 1.4.
fejezet)
8. A Mesterjelszó-kezelő rendszerben adatrögzítőként felvett felhasználók feladatellátási helyhez rendelése
(nem kötelező).
9. Intézményvezetői jogosultsággal rendelkező személy kilép a programból.
10. Adatrögzítő jogosultsággal rendelkező személy belép a KIR-STAT programba a Mesterjelszó-kezelő
rendszerben megadott belépési azonosítókkal.
11. Tudomásul veszi az intézményvezető által megadott OSA1INT és OSA2FELH adatlapokat ill. a számára
az intézményvezető által meghatározott feladatellátási helyeket, amikhez kitöltési jogosultságot kapott az
intézményvezetőtől.
12. Ellenőrzi az adatlap struktúrát (lajstromot), majd az intézmény által ellátott köznevelési feladatok
függvényében további, az OSA2FELH adatlapnál magasabb sorszámú adatlapo(ka)t vesz fel. (ld. 1.5.
fejezet)
13. Az adatlap struktúra (lajstrom) felépítését követően kerül sor az egyes táblázatok kitöltésére.
14. Minden egyes táblázat kitöltése után célszerű az adott táblázatra vonatkozó hibaellenőrzés futtatása.
15. Ezt követi a táblázaton belüli hibajavítás, ha szükséges.
16. Ha minden egyes táblázat kitöltésére sor került, és a táblázaton belül nincs kritikus hiba, sor kerülhet a
feladatellátási hely szintű hibaellenőrzés futtatására.
17. Amennyiben a feladatellátási hely szintű ellenőrzés is hibajelzés nélkül lefut, le kell zárni az adott
feladatellátási hely adatlapjait.
18. Adatrögzítői jogosultsággal rendelkező személy kilép a programból, ezzel befejezte a munkáját.
19. Intézményvezető jogosultsággal rendelkező személy belép a KIR-STAT programba.
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20. Ellenőrzi, hogy minden feladatellátási hely lezárt állapotban legyen. Amennyiben nem lezárt
feladatellátási helyet talál, a feladatellátási hely adatainak megadásáért felelős adatrögzítőt értesíti, kérve
a kitöltés befejezését.
21. Az intézményvezetői jogosultsággal rendelkező személy kitölti az OSA1INT adatlapot.
22. Az intézményvezetői jogosultsággal rendelkező személy ellenőrzi az adatrögzítők által megadott adatokat.
Amennyiben az ellenőrzés során téves adatmegadást észlel, értesíti az illetékes adatrögzítőt, aki a
programba újra belépve végrehajtja a vezető által kért módosítást. (ld. 12-18. pont)
23. Az intézményvezetői jogosultsággal rendelkező személy globális hibaellenőrzést futtat. Ennek feltétele,
hogy valamennyi feladatellátási hely kitöltött státuszban legyen.
Amennyiben a globális hibaellenőrzés hibát jelez, az intézményvezető gondoskodik a hibajavítás
végrehajtásáról. Ha az adott táblába a KIRSZNY-ből importálódnak az adatok, kérjük, ellenőrizze, hogy
a KIRSZNY-ben megfelelően vannak-e rögzítve a vonatkozó adatok. Szükség esetén végezze el a
módosítás(oka)t, és töltse be újra a KIRSZNY-ből az adatokat, majd futtassa le újra a globális ellenőrzést!
Amennyiben a kritikus hibajelzés(ek) az intézményre vonatkozóan nem releváns(ak), lehetőség van az
adott kritikus hibá(ka)t figyelmeztetőre módosítani, melyet az intézményvezetői jogosultsággal rendelkező
személy tud végrehajtani. Kétféle módon lehet nyilatkozni:
-

A hibalistában az adott kritikus hibakód soron a Nyilatkozhat oszlopban megjelenített

ikonra

kattintva (ld. az alábbi képernyőképeket).
-

A hibalista felett látható Nyilatkozatok gombra kattintva. Ez esetben kérjük, a legördülő listából
válassza ki a megfelelő hibakódot, és rövid magyarázattal rögzítse nyilatkozatát! (ld. az alábbi
képernyőképeket)

A nyilatkozat(ok) rögzítését követően futtassa le újra a globális ellenőrzést, aminek eredményeként az
adott hibakód(ok) figyelmeztetőként fog(nak) megjelenni.
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24. Adatátadás: a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. Az intézményvezetői jogosultsággal
rendelkező felhasználó a Vizsgálat menüpontban az Új vizsgálati feladat rögzítése gombra kattintva „Kész
adatok átadása” típusú vizsgálatot indít. Amennyiben a vizsgálat eredménye nem tartalmaz kritikus hibát,
az adatszolgáltatás az Adatátadás menüben az Adatcsomag feladása gombra kattintva adható át a központi
nyilvántartás számára.
25. Kilépés a programból.
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1.3. KIR-STAT feladatellátási helyek összekapcsolása a KIR intézménytörzs
feladatellátási helyeivel
A KIR-STAT programban a lajstromot úgy kell felépíteni, hogy annyi OSA2FELH lap legyen, ahány KIR
feladatellátási helye ill. ellátott feladata van az intézménynek.
Azok az intézmények, amelyek a tavalyi évben szolgáltattak adatot, a lajstromban a tavalyi OSA2FELH lapokat
fogják látni. Minden egyes OSA2FELH adatlapon nyilatkozni kell arról, hogy az adatok mely KIR
feladatellátási helyre vonatkoznak (ld. a02g01 tábla, KIR feladatellátási hely azonosító mező). A lajstromban
megjelenítésre kerül az OSA2FELH lapok státusza, továbbá a KIR feladatellátási helyek listában (OSA2FELH
adatlap, a02g01 tábla) a feladatellátási hely KIR intézménytörzs szerinti státusza. Ha van olyan KIR-STAT
adatmegadásra kötelezett KIR feladatellátási hely, amelyet egyik OSA2FELH adatlaphoz sem tud kapcsolni,
akkor be kell szúrni új OSA2FELH lapot, és azon kell az adott KIR feladatellátási helyre vonatkozó adatokat
megadni. A beszúrt OSA2FELH adatlap automatikusan „új, újra működik” állapotú. Amennyiben az adott
KIR feladatellátási hely a 2020/2021. tanévben működött, állítsa át az OSA2FELH adatlap állapotát
„működő”-re, ha a 2020/2021. tanév végén megszűnt, akkor „megszűnt, szünetelő” állapotúra, s ha a
2021/2022. tanévben szünetel, akkor szintén „megszűnt, szünetelő” állapotúra, és „A feladatellátás szünetel?”
rovatot is jelölje.
Ha például egy intézménynek ugyanazon a településen 3 db KIR feladatellátási helye van, és mindegyiken
óvodai feladatot lát el, akkor 3 db OSA2FELH adatlapot kell kitölteni. Ha valamelyik KIR feladatellátási
helyen ellát pl. általános iskolai feladatot is, akkor be kell szúrni még egy OSA2FELH lapot.
Azok az intézmények, amelyek az idei évben szolgáltatnak először adatot, a belépéskor a lajstromban 1 db
OSA1INT adatlapot fognak látni, és annyi OSA2FELH adatlapot szükséges beszúrniuk, ahány KIR
feladatellátási helye ill. ellátott feladata van az intézménynek. Példa: OM 510000 Minta Általános Iskola és
Óvoda
Sorszám

Laptípus

1

OSA1INT

2

OSA2FEL
H
OSA2FEL
H

3

KIR-STAT 2021 lajstrom
Adatlap név

Minta Általános Iskola és
Óvoda
Minta Általános Iskola és
Óvoda
Minta Általános Iskola és
Óvoda Győri
Tagintézménye
Minta Általános Iskola és
Óvoda Győri
Tagintézménye

Fel.hely
típus

KIR
fel.
hely
sorsz.

óvoda

001

óvoda

002

általános
iskola

002

4

OSA2FEL
H

5

OSA2FEL
H
OSA2FEL
H

Minta Általános Iskola és
Óvoda telephelye
Minta Általános Iskola és
Óvoda telephelye

óvoda

003

általános
iskola

003

OSA2FEL
H

Minta Általános Iskola és
Óvoda telephelye

általános
iskola

004

6

7

KIR Intézménytörzs
KIR fel.hely neve
KIR fel.hely címe

Minta Általános Iskola
és Óvoda
Minta Általános Iskola
és Óvoda Győri
Tagintézménye
Minta Általános Iskola
és Óvoda Győri
Tagintézménye

Budapest, Váci út 1.

Minta Általános Iskola
és Óvoda telephelye
Minta Általános Iskola
és Óvoda telephelye

Győr, Petőfi u. 4-6.

Minta Általános Iskola
és Óvoda telephelye

Győr, Rákóczi tér 6.

Győr, Kossuth u. 25.
Győr, Kossuth u. 25.

Győr, Petőfi u. 4-6.

Ellátott
köznevelési
feladat

óvodai
nevelés
óvodai
nevelés
általános
iskolai
nevelésoktatás
óvodai
nevelés
általános
iskolai
nevelésoktatás
általános
iskolai
nevelésoktatás
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Amennyiben a KIR-STAT programban a KIR feladatellátási helyek listában (a02g01 tábla) nem jelenik
meg az intézmény valamely KIR-STAT adatmegadásra kötelezett feladatellátási helye, annak okai a
következők lehetnek:
•

Az adott feladatellátási hely szerepel a KIR intézménytörzsben, de nincs rögzítve hozzá legalább egy
köznevelési feladat, és/vagy a KIR-STAT adatmegadásra kötelezett mező nincs jelölve. Teendő:
Kérjük, az intézmény készítsen KIR intézménytörzsi adatmódosító kérelmet, melyben rögzíti a
hiányosságot!

•

Az adott feladatellátási hely nem szerepel a KIR intézménytörzsben. Teendő: Kérjük, az intézmény
készítsen KIR intézménytörzsi adatmódosító kérelmet, melyben rögzíti a hiányosságot!

A

fenti

adatok

a

KIR

intézménykeresőben

ellenőrizhetők,

melynek

közvetlen

linkje:

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
Amennyiben az intézménynek van folyamatban lévő KIR intézménytörzsi adatmódosító kérelme, amelyben a
fentiek rögzítésre kerültek, kérjük, ellenőrizze, hogy az adott kérelem postai úton elküldésre került-e az
Oktatási Hivatal KIR 9001 Győr, Pf. 646. címre. A kérelem státusza a KIR hivatali ügyek menüben található
Intézményi

adatok

módosítása

programban

(közvetlen

link:

https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito) ellenőrizhető a Kérelmek listája menüpontban.
Amennyiben a Kérelem státusz oszlopban a „Hitelesítésre vár” információ jelenik meg, a kérelem nem érkezett
meg postai úton az Oktatási Hivatalhoz.
Kérjük, hogy a statisztikai adatszolgáltatást érintő (új feladatellátási hely rögzítése, feladatellátási hely
szüneteltetése/megszüntetése, KIR-STAT adatmegadásra kötelezett mező jelölése (igen/nem), KIR-STAT
adatszolgáltatásra kötelezett köznevelési feladat rögzítése), folyamatban lévő „Hitelesítésre vár” státuszú,
illetve az újonnan készített intézménytörzsi adatmódosító kérelmet aláírással és pecséttel ellátva szkennelt
formában küldjék meg a kirint@kir.hu e-mail címre, megjelölve, hogy a kérelem elbírálása a KIRSTAT adatszolgáltatás miatt sürgős! Természetesen a kérelmet postai úton is meg kell küldeni az Oktatási
Hivatal KIR 9001 Győr, Pf. 646. címre.

1.4. Pedagógus adatok betöltése a KIR-SZNY-ből
A funkció kizárólag a köznevelési intézmények számára érhető el. A szakképző intézményeknek manuálisan
szükséges kitölteniük a pedagógusokra vonatkozó adattáblákat, tekintettel arra, hogy a szakképzési törvény
végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet 342. § (1) bekezdés d) pontja alapján 2020. július 1jétől a szakképző intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak nyilvántartása már a SZIR-ben valósul meg.

1.4.1. Adatimportálás bemutatása
Az adatimportálás segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a KIR-SZNY-ben már berögzített elemi pedagógus
adatok alapján a KIR-STAT programban automatikusan előállítsuk a pedagógusokra vonatkozó főbb
táblázatokat. Az érintett táblázatok a következők:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a02t62
a02t61
a02t59
a02t10
a02t82
a02t57
a02t87
a02t89
a02t97
a02t100

A felsorolt táblázatokat, a KIR-SZNY-ben rögzített adatok alapján, automatikusan tölti ki a rendszer. A
statisztikai adatok módosítására csak úgy van lehetőség, hogy az elemi adatokat a forrásrendszerben javítja a
felhasználó, majd megismétli a statisztikai táblázatok feltöltését.
Néhány speciális, pedagógus adatokra vonatkozó táblázat nem kerül automatikusan kitöltésre (pl.: egyéb
munkakörben foglalkoztatott pedagógusok). Ezeket az adatokat továbbra is a KIR-STAT programban lehet
megadni.
Az érintett KIR-STAT táblázatok automatikus kitöltéséhez a KIR-SZNY nem rendelkezik minden
információval. A hiányzó adatok bekéréséhez egy különálló adatbeviteli felület áll rendelkezésre a KIRSZNY-ben (az alkalmazottak adatlapján a Statisztikai adatok blokkban), kizárólag a KIR-STAT importálási
folyamat kiszolgálására. Ennek részletes működését jelen útmutató nem tárgyalja.

1.4.2. Betöltés feltételei
Az adatbetöltési kérelem rögzítéséhez szükséges, hogy minden a statisztika számára szükséges elemi adat
elérhető legyen a KIR-SZNY-ben. Ameddig az adatok kitöltöttsége hiányos, a betöltés hibaüzenettel leállhat.
Mivel a statisztika október 1-jei adatokat tartalmaz, a KIR-SZNY-ben tárolt adatoknak is erre az időpontra
vonatkozó információkat kell tartalmazni. Emiatt az adatszolgáltatás idejére a KIR-SZNY-nyel kapcsolatos
adatfrissítési kötelezettséget speciálisan kell kezelni. Ennek részleteiről a KIR-SZNY-ben tájékozódhat.
A statisztikai adatok előállítására olyam elemi adatokra is szükség van, melyekre kizárólag a statisztikai
táblázatokhoz van szükség. Ezen adatok bevitelének részleteiről ugyancsak a KIR-SZNY rendszerben
tájékozódhat.
KIR-SZNY-beli pedagógusadatokra vonatkozó adatösszesítési kérelmet csak intézményvezetői jogosultsággal
rendelkező KIR-STAT felhasználó rögzíthet, de a feladat listát mindenki láthatja.
Kérelemrögzítés feltételei:
•
•
•

intézményvezetői jogosultság
nincs semmilyen adatlap művelet folyamatban
az érintett pedagógus táblák zárolása lehetséges
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1.4.2.1. Adatlap struktúra kialakítása a KIR-STAT programban
Adatösszesítés előtt az intézmény vezetője létrehozza az adatlap struktúrát (lajstromot), szükség esetén
létrehoz vagy megszüntet KIRSTAT feladatellátási helyeket (OSA2FELH adatlapokat). Ezen felül meg
kell adni az OSA2FELH – KIR feladatellátási hely kapcsolatokat is az OSA2FELH adatlapok megfelelő
mezőjének kitöltésével (ld. 1.3. fejezet). Addig nem indulhat adatösszesítés, amíg a párosítások nem
hiánytalanok.
Hiányos párosítás esetén a következő üzenet jelenik meg a felületen:

1.4.3. Betöltés indítása
Az automatikus adatbetöltés a KIR-STAT programból indítható, amikor a KIR-SZNY-ben már rendelkezésre
állnak a statisztika számára szükséges adatok.
Az adatbetöltési funkciók a menüsorban elhelyezett, az alábbi képernyőképen megjelölt gombra kattintva
érhetők el:

A megjelenő felületen találhatók meg az adatbetöltésekkel kapcsolatos funkciók és információk.
A betöltés az „Új betöltési feladat rögzítése” gombbal vehető fel feladatként:
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Ekkor megjelenik a kérelemrögzítő felület:

A kérelem az ”Egyedi adat betöltés indítása” feliratú zöld gomb megnyomásakor kerül rögzítésre a
rendszerben.

1.4.4. Adatok elérhetősége
A KIR-SZNY-ben frissített pedagógus egyedi adatok nem jelennek meg azonnal a KIR-STAT programban,
hanem ütemezetten, rendszeres időközönként frissül a KIR-STAT program által elérhető adatok köre.
A rögzítő felületen megjelenik a KIR-STAT program számára elérhető legfrissebb elemi adatok dátuma.
Amennyiben az egyedi adatokat ezen időpont után módosították, célszerű a „Várjon a következő
adatszinkronizációig” jelölőnégyzetet bejelölni. Ezzel kérhetjük, hogy csak akkor induljon el a tényleges
betöltés, ha a jelenleginél frissebb adatok is elérhetőek lesznek. Ezt a jelölőnégyzetet a program automatikusan
kijelöli, ha a legutolsó sikeres adatösszesítésnél használt KIR-SZNY pillanatképnél jelenleg nincs elérhető
frissebb verzió. (Ezt a jelzést a felhasználó eltávolíthatja.)
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1.4.5. Adatbetöltési folyamat
A betöltési kérelem rögzítésekor a felület tájékoztat az éppen várakozó kérelmek számáról, a listában pedig
„Rögzítve” státusszal megjelenik a betöltési kérelem:

Itt követhetjük nyomon a betöltési folyamat aktuális állapotát. Részletesebb információt a „Megnyitás”
gombra vagy a sorra duplán kattintva kaphatunk:

Itt láthatjuk többek közt a folyamat aktuális státuszát (a példában „Folyamatban”) és a rögzítési illetve a
betöltés indulásának időpontját.
A betöltési kérelem rögzítésének pillanatában az automatikus betöltésben érintett táblák zárolásra kerülnek,
azok nem nyithatók meg. A többi tábla továbbra is szerkeszthető, de adatlap beszúrásra és törlésre nincs
lehetőség. A feladat várólistára kerül. Amíg nem indult el a tényleges adatfeldolgozás (csak a várólistán
szerepel az aktuális feladat), addig a kérelem visszavonható.
A pedagógusokat az OSA2FELH adatlapokhoz a kiemelt KIR feladatellátási hely és a kiemelt statisztikai
feladat alapján kapcsolja a rendszer.
Az OSA2FELH adatlap adatcsoportjait nem módosítja az összesítő folyamat, az a kitöltő felhasználó feladata.
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1.4.6. Adatbetöltési folyamat vége
Ha a betöltés sikeresen befejeződött, a listában a folyamat státusza „Befejeződött”-re változik. A betöltés
részletei felületen megjelenik a betöltött pedagógusok száma és a betöltéskor használt forrásadatok időpontja:

Ha egyetlen pedagógus sem került betöltésre, az a részletekben megjelenítésre kerül:

Amennyiben a folyamat során hiba történik, a betöltési folyamat státusza „Hiba történt” lesz, és a folyamat
megáll:

Vagy „Szerkezeti hiba” vagy „Betöltési hiba” jelenhet meg, attól függően, hogy még az egyedi adatok áttöltése
közben (előbbi eset), vagy már az adatok táblázatokba aggregálása közben (utóbbi eset) történt a hiba.
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A pontos hibaüzenet a részletek oldalon jelenik meg:

A betöltési folyamat végén a táblázatok zárolása megszűnik, azok megtekinthetővé válnak. Az adattartalom
módosítására azonban ezen táblázatok esetén nincs lehetőség, azokat csak a KIR-SZNY rendszerben lehet
javítani az egyedi adatok módosításával.

1.4.7. Személyes adatok kezelése
A KIR-STAT program az elemi adatokat kizárólag anonim módon érheti el. Mivel egy pedagógusról több
adatkör kapcsán is tárol a rendszer adatot, az egy pedagógusra vonatkozó adatok anonim, de egyedi azonosítók
segítségével kapcsolhatók össze. Az egyedi adatokból a pedagógus személye nem azonosítható a KIR-STAT
programban.
A KIR-STAT program elemi adatokat csak az összesítési folyamat futása alatt, és csak anonim módon kezel
illetve tárol, az összesítés után azok a rendszerből törlésre kerülnek.

1.4.8. Hibakezelés
Az adatösszesítés során fellépett hibaüzeneteket a kérelem rögzítési oldalon elérhető feladat lista segítségével
érheti el a felhasználó. Ugyanitt a folyamat státusza is elérhető.
Az adatösszesítő folyamat statisztikai ellenőrzéseket nem futtat, ellenőrzési kérelem az adatösszesítés után
manuálisan rögzíthető. Az esetleges számszaki hibák az eredeti, KIR-SZNY-beli forrásadatok módosításával
és újbóli betöltésével orvosolhatók.
Hiba esetén az összesítési folyamat idejére a pedagógus táblákra került zárolások feloldásra kerülnek, a
pedagógus táblázatok ettől kezdve (változatlan tartalommal) írásvédett módban megtekinthetők.

1.5. Az intézmények által kitöltendő OSA adatlapok
Ahogyan azt már Az adatszolgáltatás sikeres teljesítéséhez szükséges lépések című fejezet 12. pontjában
említettük, az adatrögzítő jogosultsággal rendelkező felhasználó a programba történő belépést követően
ellenőrzi a Lajstromban az intézményvezetői jogosultsággal rendelkező felhasználó által létrehozott adatlap
struktúrát, majd az intézmény által ellátott köznevelési feladatok függvényében további, az OSA2FELH
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adatlapnál magasabb sorszámú adatlapo(ka)t vesz fel a program Új adatlap beszúrása feliratú gombjára
kattintva. A beszúrt adatlapok a program által generált névvel kerülnek megjelenítésre a lajstromban, ám az
adatlap megnevezése (az OSA1INT adatlapot kivéve) a felhasználó által tetszés szerint szerkeszthető.
Az OSA2FELH-nél magasabb sorszámú adatlapok meghatározott köznevelési feladat ellátása esetében
töltendők, melyeket az alábbi táblázatban részletezünk.
Adatlap típusa

Adatlap megnevezése

Kitöltésre vonatkozó információk

OSA1INT

Adatszolgáltatás a köznevelési
intézmény tevékenységéről

minden intézmény esetében kitöltendő (1 db)

OSA2FELH

Adatszolgáltatás a feladatellátásról

minden intézmény esetében kitöltendő (annyi adatlap, ahány
feladatellátási helye és azon belül ahány ellátott köznevelési
feladata van az intézménynek)

OSA4TANU

Adatszolgáltatás az egy tanterv
szerint tanulók létszámáról

OSA2FELH adatlaphoz kapcsolódó adatlap, óvodai és
iskolai feladatot ellátó intézmények esetében töltendő (annyi
adatlap töltendő ki, ahány féle tanterv szerint folyik az adott
feladatellátási helyen az adott köznevelési feladaton a
nevelés-oktatás)

OSA5SZAK

Adatszolgáltatás a szakmai oktatás
részvételi és vizsga adatairól

OSA4TANU adatlaphoz kapcsolódó adatlap, szakképző
iskolák esetében töltendő ki

OSA8BESZ

Adatszolgáltatás a logopédiai
ellátásról

OSA2FELH adatlaphoz kapcsolódó adatlap, pedagógiai
szakszolgálat keretében logopédiai ellátást végző
intézmények esetében töltendő ki

OSA9NEVE

Adatszolgáltatás a nevelési
tanácsadás tevékenységéről

OSA2FELH adatlaphoz kapcsolódó adatlap, pedagógiai
szakszolgálat keretében nevelési tanácsadást végző
intézmények esetében töltendő ki

OSA10SZB

Adatszolgáltatás a szakértői
bizottsági tevékenységéről

OSA2FELH adatlaphoz kapcsolódó adatlap, pedagógiai
szakszolgálat keretében szakértői bizottsági tevékenységet
végző intézmények esetében töltendő ki

OSA11MUV

Adatszolgáltatás az alapfokú
művészetoktatásról

OSA2FELH adatlaphoz kapcsolódó adatlap, alapfokú
művészetoktatást végző intézmények esetében töltendő ki

Amennyiben a köznevelési intézmény kizárólag kollégiumi vagy kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás feladatot
lát el, az OSA1INT és OSA2FELH adatlapo(ko)n kívül más adatlapot nem kell kitöltenie. Fejlesztő nevelésoktatás, illetve utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladat ellátása esetén sem kell az
OSA2FELH-nél magasabb sorszámú adatlapot kitölteni.
Ha az intézmény kizárólag alapfokú művészi iskolaként működik, OSA1INT, OSA2FELH és az OSA2FELH
adatlaphoz kapcsolandó OSA11MUV típusú adatlapokon rögzít adatot.
Amennyiben a köznevelési intézmény kizárólag pedagógiai szakszolgálatként működik, az OSA1INT és
OSA2FELH adatlapokon kívül OSA8BESZ és/vagy OSA9NEVE és/vagy OSA10SZB adatlapo(ka)t tölt ki.
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OSA2FELH-nél magasabb sorszámú adatlap felvételekor, beszúrásakor meg kell határozni, hogy az adott OSA
adatlap mely másik OSA adatlaphoz kapcsolódik. Az adatlapok közötti kapcsolatok a Lajstromban a Kapcsolat
oszlopban megjelenítésre kerülnek. Az adatlapok tetszés szerint rendezhetők sorszám, laptípus vagy kapcsolat
szerint (ld. a lajstrom felett jobb oldalon: Lista rendezése).

1.6. Fontos tudnivalók
Az intézményvezetői jogosultsággal rendelkező személynek belépést követően célszerű felépíteni a teljes
adatlap struktúrát (lajstromot), hogy az adatrögzítői jogosultsággal rendelkező személyek már kész struktúrát
kapjanak belépéskor, ne kelljen új adatlapokat felvenni.
OSA1INT adatlapot az intézményvezetői jogosultsággal, míg ennél magasabb sorszámú OSA adatlapokat
kizárólag az adatrögzítői jogosultsággal belépő személyek tudnak kitölteni.
Amennyiben az adatrögzítői jogosultsággal rendelkező személy tévesen vett fel OSA4TANU vagy annál
magasabb sorszámú adatlapot, azt csak az intézményvezető tudja törölni.
A KIR-STAT program az automatikus összegző és ellenőrző funkció mellett helyzetérzékeny súgóval is segíti
az adatrögzítők munkáját, mely a programba történő belépést követően a jobb felső sarokban látható kérdőjel
ikonra kattintva jeleníthető meg. Az oldal alján látható szürke sávban elhelyezett „Mezőinformációk” feliratra
kattintva pedig lehetősége van a felhasználónak keresni is benne akár kulcsszavakra, akár adattáblákra
vonatkozóan.
A globális hibaellenőrzések futtatása jelentősen terheli az informatikai rendszert, ezért ennek a funkciónak a
használata kizárólag adatátadás előtt indokolt, miután minden egyes feladatellátási hely lezárt státuszban van.
Az adatrögzítés során minden esetben a táblázat ill. a feladatellátási hely hibaellenőrzési funkciót kell
alkalmazni. Kifejezetten rossz kitöltési stratégia, ha egy adott cella kitöltése után – annak ellenőrzésére –
globális ellenőrzést futtatunk.
Feladatellátási helyre vonatkozó adatlapot intézményvezetői jogosultsággal rendelkező személy is lezárhat,
amennyiben erre szükség van.
Az első sikeres adatátadást követően megszűnik az adatmódosítási lehetőség, ezért az adatok pontosságának,
valódiságának ellenőrzése nagyon fontos adatátadás előtt. Amennyiben az adatátadás során megadott adatok
a valóságnak nem felelnek meg, a KIR-STAT ügyfélszolgálat engedélyezni tudja a kitöltés folytatását. Ebben
az esetben az utoljára megküldött adatátadás érvényes, egészen addig, míg újabb adatátadás nem történik.
A program megjegyzés készítő funkciója lehetőséget biztosít az intézmény/adatrögzítő számára, hogy a
rögzített adatok értelmezésével kapcsolatban plusz információt közöljön a központtal. A funkció az oldal alján
látható szürke sávban elhelyezett „Megjegyzések” feliratra kattintva érhető el.
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A hiteles adatszolgáltatást az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott intézményvezetői
jogosultság biztosítja.
Az intézményi visszajelzések alapján előfordulhat, hogy a program verziószáma változik.
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2. KIR-STAT kérdőívben történt fő változások
Adatlap

Tábla/
adatcsoport

cella

Módosítás típusa

OSAP-1410_2020

OSAP-1410_2021

OSA1INT

a0t01

s22

Kiegészítő nemzetiségi
szöveg módosítása nyelvoktatás, óvodai
nevelés

Kiegészítő nemzetiségi
nyelvoktatás

OSA1INT

a0t01

s23

új sor beszúrása

Kiegészítő nemzetiségi
óvodai nevelés
iskolában használt
összes munkaállomás és s04+s05+s06+s07 =
hordozható számítógép s08+s09+s10
(s04+s05+s06+s07)
adminisztratív
munkaállomás

OSA1INT

a01t02

s03

számolás
módosítása

OSA1INT

a01t02

s10

szöveg módosítása

szakmai tájékozódásra
alkalmas angol
szöveg módosítása
nyelvtudással
rendelkezik
ebből │ szakmai
táblaszerkezet
tájékozódásra alkalmas
módosítása
angol nyelvtudással
rendelkezik

adminisztratív vagy egyéb
célra használt munkaállomás
ebből szakmai tájékozódásra
alkalmas angol nyelvtudással
rendelkezik

OSA1INT

a01t08

s20

OSA1INT

a01t08

s20

OSA1INT

a01t54

o09

szöveg módosítása Összesen

OSA1INT

a01t54

o10

szöveg módosítása Ebből nő

OSA1INT

a01t54

s17

szöveg módosítása informatikai

OSA1INT

a01t55

o09

szöveg módosítása Összesen

OSA1INT

a01t55

o10

OSA1INT

a01t60

s01o01

Nem egész számoknál vessző
(,) legyen az egész és tizedes
jegyek elválasztója

OSA1INT

a01t65

o05

szöveg módosítása Ebből nő
Nem egész számoknál
cellatípus
pont (.) az egész és
módosítása
tizedes jegyek
elválasztója
szöveg módosítása Összesen

OSA1INT

a01t65

o06

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o02+o04)

OSA1INT

a01t65

o13

szöveg módosítása Összesen

Összesen (o09+o11)

OSA1INT

a01t65

o14

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o10+o12)

OSA1INT

a01t88

o05

szöveg módosítása Összesen

Összesen (o01+o03)

OSA1INT

a01t88

o06

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o02+o04)

OSA1INT

a01t99

o06

szöveg módosítása Összesen

Összesen (o02+o04)

OSA1INT

a01t99

o07

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o03+o05)

OSA1INT

a01t111

o05

szöveg módosítása Összesen

Összesen (o01+o03)

OSA1INT

a01t111

o06

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o02+o04)

OSA1INT

a01t111

o13

szöveg módosítása Összesen

Összesen (o09+o11)

OSA1INT

a01t111

o14

szöveg módosítása Ebből nő

OSA2FELH

betétlap

a02g30

új rovat beszúrása

OSA2FELH

betétlap

a02g30c01

új sor beszúrása

ebből nő (o10+o12)
Alternatív program / tanterv
(a02g30)
Az Nkt. 9. § (8)-(9)
bekezdések szerinti egyedi
megoldásokra épülő tantervet
valósít meg.

cellák összevonása
Összesen
(o01+o03+o05+o07)
ebből nő (o02+o04+o06+o08)
informatikai, digitális kultúra
Összesen
(o01+o03+o05+o07)
ebből nő (o02+o04+o06+o08)

Összesen (o01+o03)
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A megvalósított program /
tanterv megnevezése (szabad
szöveges mező)

OSA2FELH

betétlap

a02g30c02

új sor beszúrása

OSA2FELH

a02t10

s35

szöveg módosítása Informatikát tanító

OSA2FELH

a02t57

o05

szöveg módosítása Összesen

Informatikát, digitális kultúrát
tanító
Összesen (o01+o03)

OSA2FELH

a02t57

o06

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o02+o04)

OSA2FELH

a02t57

o13

szöveg módosítása Összesen

Összesen (o09+o11)

OSA2FELH

a02t57

o14

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o10+o12)

OSA2FELH

a02t59

o15-o17

cellaérték
módosítása

Pedagógus adatok importálása
KIR-SZNY-ből

OSA2FELH

a02t62

s20

OSA2FELH

a02t62

s20

OSA2FELH

a02t89

o05

szakmai tájékozódásra
alkalmas angol
szöveg módosítása
nyelvtudással
rendelkezik
ebből │ szakmai
táblaszerkezet
tájékozódásra alkalmas
módosítása
angol nyelvtudással
rendelkezik
szöveg módosítása Összesen

OSA2FELH

a02t89

o06

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o02+o04)

OSA2FELH

a02t100

o06

szöveg módosítása Összesen

Összesen (o02+o04)

OSA2FELH

a02t100

o07

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o03+o05)

OSA2FELH

a02t113

o05

szöveg módosítása Összesen

Összesen (o01+o03)

OSA2FELH

a02t113

o06

szöveg módosítása Ebből nő

ebből nő (o02+o04)

OSA2FELH

a02t113

o13

szöveg módosítása Összesen

Összesen (o09+o11)

OSA2FELH

a02t113

o14

szöveg módosítása Ebből nő
3 vagy több tárgyból
szöveg módosítása elégtelen osztályzatot
kapott
ebből │ 3 vagy több
táblaszerkezet
tárgyból elégtelen
módosítása
osztályzatot kapott
szöveg módosítása informatikai
Integrációs
szöveg módosítása felkészítésben részt
vevők
iskolai tanműhelyben,
csoportos formában /
szöveg módosítása
felmenő szakmajegyzék
esetén a tanulók száma
térségi integrált
szakképző központ
szöveg módosítása keretén belül működő
központi képzőhelyen,
csoportos formában

ebből nő (o10+o12)

OSA4TANU a04t22

s18

OSA4TANU a04t22

s18

OSA4TANU a04t83

s07

OSA4TANU a04t91

s03

OSA5SZAK a05t24

s02

OSA5SZAK a05t24

s03

OSA5SZAK a05t24

s03-s07

táblaszerkezet
módosítása

OSA11MUV a11t45

s25

új sor beszúrása

ebből szakmai tájékozódásra
alkalmas angol nyelvtudással
rendelkezik
cellák összevonása
Összesen (o01+o03)

ebből 3 vagy több tárgyból
elégtelen osztályzatot kapott
cellák összevonása
informatikai, digitális kultúra
Integrációs felkészítésben
résztvevők
felmenő szakmajegyzéken
szereplő képzésen

iskolai tanműhelyben,
csoportos formában
Új csoportosító mező
beszúrása a következő
szöveggel: kifutó rendszerű
OKJ szakmák esetén
nemzetiségi alapfokú
művészetoktatásban résztvevő
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3. KIR-STAT adatszolgáltató program helyzetérzékeny súgója
adatlap

táblanév

0

Lajstrom

0

0

A megkapott lajstrom az előző statisztikai adatszolgáltatás alapján épül fel.
Kizárólag az intézmény vezetője jogosult intézményi adatlapot (OSA1INT)
szerkeszteni, tölteni és feladatellátás adatlapot (OSA2FELH) beszúrni.
További adatlapokat az adatrögzítői jogosultsággal rendelkező felhasználók
is beszúrhatnak, de azokat csak az intézmény vezetője törölheti. Ha egy
adatlapot egy rögzítő megnyit szerkesztésre, akkor az zárolásra kerül.
Egészen addig zárolt lesz a státusza, míg a rögzítő a [bezár] gombra nem
kattint. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a zárolást az intézmény vezetője
a "visszavétel" ikonnal feloldhatja. Ilyen esetben meg kell győződnie róla,
hogy az adatlapot biztosan nem tölti senki.

0

Vizsgálatok

0

0

Célszerű a vizsgálatokat arra a területre korlátozni, amelynek kitöltését a
rögzítő befejezte, így minimálisra csökkenthető a kritikus hibák száma.
"Kész adatok átadása" típusú vizsgálatot kizárólag az intézmény vezetője
kezdeményezhet. A hibavizsgálat off-line módon történik sorbaállás
módszerével. Ha a felhasználó elindít egy vizsgálatot, a kérése bekerül a
központi szerverhez, ami a beérkezett kérések sorrendjében elkezdi azok
feldolgozását. A vizsgálat állapotáról a vizsgálatok lista Státusz oszlopában
tájékozódhat, ha frissíti az oldalt. A vizsgálatok részletei, aktuális helyezése
és státusza a Vizsgálat részleteinél található, mely a vizsgálatok listában
lévő Megnyit ikonnal érhető el.

0

Adatátadás

0

0

Adatátadásra kizárólag az intézmény vezetője jogosult, abban az esetben,
ha a legutolsó vizsgálat "Kész adatok átadása" típusú volt és az kritikus
hibát nem tartalmazott. Az adatátadással az intézmény eleget tett az
adatszolgáltatási kötelezettségének, papír alapú adatszolgáltatásra nincs
szükség.

0

Biztonsági
mentés

0

0

Biztonsági mentést kizárólag az intézmény vezetője készíthet és állíthat
vissza, mivel az mindig az egész intézményi adatkörre vonatkozik.
Figyelem! Adatok visszatöltésénél az aktuális mezőértékek visszaállnak a
biztonsági mentésben szereplő értékekre! Egy intézmény több biztonsági
mentést is készíthet, melyeket tetszés szerint bármikor visszatölthet. A
biztonsági mentés off-line módon történik sorbaállás módszerével. Ha az
intézményvezető kezdeményezi a biztonsági mentést, a kérése bekerül a
központi szerverhez, ami a beérkezett kérések sorrendjében elkezdi azok
feldolgozását. A biztonsági mentés állapotáról a mentések lista Státusz
oszlopában tájékozódhat, ha frissíti az oldalt. A biztonsági mentés részletei,
aktuális helyezése és státusza az Adatmentés részleteinél található, mely a
mentési listában lévő Megnyit ikonnal érhető el.

0

Nyomtatás

0

0

Figyelem! Nyomtatás felvitelekor nem papír alapú nyomtatás történik. A
folyamat során a rendszer egy PDF dokumentumot állít elő. Az elkészült
dokumentumot tömörített formában lehet letölteni! PDF előállítását csak
olyan adatlapokra vagy táblákra lehet indítani, amelyeknek az aktuális
felhasználó a kitöltője! A PDF dokumentum előállítása off-line módon
történik sorbaállás módszerével. Ha a felhasználó elindítja a PDF
dokumentum előállítását, a kérése bekerül a központi szerverhez, ami a
beérkezett kérések sorrendjében elkezdi azok feldolgozását. A PDF
dokumentum előállításának állapotáról a nyomtatások lista Státusz
oszlopában tájékozódhat, ha frissíti az oldalt. A PDF dokumentum
előállításának részletei, aktuális helyezése és státusza a Nyomtatás
részleteinél található, mely a nyomtatási listában lévő Megnyit ikonnal
érhető el. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez nem szükséges az adatlapokat
kinyomtatni, majd azokat postai úton elküldeni.

OSA1INT

OSA1INT

0

0

Intézmény (a01g04) A statisztikai adatgyűjtésben intézménynek nevezzük
az önálló, saját alapító okirattal, szakmai alapdokumentummal rendelkező
szervezeteket, melyek a 2011. évi CXC. törvényben meghatározott
köznevelési feladatokat látnak el. Székhely (a01g05) - az intézmény
székhelyének pontos címe. Az intézmény székhelyének pontos címét a
229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján alapján a KIR-ben megadott
intézmény címével azonos módon kell kitölteni. Szervezet (a01g07) rovat
megszűnt, szünetelő intézménynél nem töltendő!

sor oszlop cellanév

magyarázat
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adatlap

táblanév

OSA1INT

OSA1INT

4

0 a01g04

Intézmény (a01g04) A statisztikai adatgyűjtésben intézménynek nevezzük
az önálló, saját alapító okirattal, szakmai alapdokumentummal rendelkező
szervezeteket, melyek a 2011. évi CXC. törvényben meghatározott
köznevelési feladatokat látnak el. Székhely (a01g05) - az intézmény
székhelyének pontos címe. Az intézmény székhelyének pontos címét a
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján alapján a KIR-ben megadott
intézmény címével azonos módón kell kitölteni. Szervezet (a01g07) rovat a
megszűnt, szünetelő intézménynél nem töltendő!

OSA1INT

OSA1INT

4

1 a01g04c01

Név - Az intézmény pontos, rövidítések nélküli, az alapító okiratban,
szakmai alapdokumentumban szereplő megnevezése. Az intézmény neve a
229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján elrendelt adatszolgáltatás
során megadott intézmény hivatalos megnevezését tartalmazza.

OSA1INT

OSA1INT

4

3 a01g04c03

Működési mód A működési mód megállapításához figyelembe kell venni az
előző tanév október 1-jei állapotot és aszerint kell megállapítani a működési
módot. Működő: A beszámolási időszakban és az adatszolgáltatás
időpontjában is működő intézmény (előző tanév október 1-jén működött és
jelen tanév október 1-jén is működik az intézmény). Ha az intézmény
működési módja működő, akkor a feladatellátási helyeinek, feladatellátás
lapjainak állapota lehet működő, új, újra működő, illetve megszűnt,
szünetelő. Új, újra működik: A beszámolási időszakban létesített új
intézmény, a jelenlegi tanévben van először az intézménynek tanulója,
illetve az intézmény az intézménytörzs nyilvántartásában szerepelt, de a
beszámolási időszakban nem volt tanulója, a jelenlegi tanévben viszont van
tanulója. Új intézmény működési módja új, újra működő és minden
feladatellátási helye, feladatellátás lapja új, újra működő (még akkor is, ha
az előző tanévben más intézmény keretében működött, ott jelen tanévben
ugyanis megszűnt, szünetelőként jelenik meg). Előző tanévben szünetelt,
de újra működő intézmény működési módja új, újra működő és a
feladatellátási hely, feladatellátás lap állapota lehet új, újra működő, illetve
megszűnt, szünetelő. Megszűnt: az előző tanévben még volt tanulója, de a
tavalyi tanév óta jogutóddal vagy jogutód nélkül megszűnt (megszűnt
intézmény). Ha egy intézmény megszűnik, az összes feladatellátási helyeit,
feladatellátás lapjait is "megszűnt, szünetelő" állapotúnak kell jelenteni.
Megszűnt intézmény jogutóda tölt ki a megszűntre vonatkozó kérdőívet,
melyen feltünteti az előző tanév (beszámolási időszak) adatait (pl. az előző
tanév végi létszámadatokat, a különböző képesítést szerzetteket stb.). Ha a
megszűnt intézmény feladatellátási helyei, feladatellátás típusai közül
valamelyiket egy másik intézményhez csatolnak, akkor annál az
intézménynél kell újként a feladatellátás helyeket, feladatellátás típusokat
jelenteni, ahová "csatolták" e feladatellátási helyeket, feladatellátás
típusokat. Ha egy intézmény úgy szűnik meg, hogy teljes egészében egy
másik intézmény feladatellátási helyévé (helyeivé) válik, az intézményt
megszűntként, a belőle létrejött feladatellátási helye(ke)t a másik
intézménynél új, újra működőként kell jelenteni. Szünetelő: az
adatszolgáltatás időpontjában átmenetileg nem működik. Ha egy intézmény
szünetel, működési módja szünetelő, összes feladatellátási helyének
állapota megszűnt, szünetelő. A szünetelő feladatellátási hely esetén a
feladatellátás adatlapon ne felejtse jelölni A feladatellátás szünetel? rovatot.
Szünetelő intézmény esetén is kell statisztikai kérdőívet kitölteni, melyen az
előző tanév (beszámolási időszak) adatait kell feltüntetni (pl. az előző tanév
végi létszámadatokat, képesítést szerzetteket, szakmai végzettek stb.). A
szünetelő intézményre vonatkozóan a beszámolási időszakra vonatkozó
adatokat a fenntartó köteles megadni. Ha előző tanév óta fenntartó váltás
miatt az intézmény új OM azonosítót kapott, kérjük, tájékozódjon az előző
tanévi adatok megadásával kapcsolatban.

OSA1INT

OSA1INT

4

4 a01g04c04

Megszűnt jogutóddal. A jogutód intézmény OM azonosítója - Ha egy
intézmény jogutóddal szűnik meg, itt kell megadni a jogutód intézmény OM
azonosítóját. Mivel a statisztikai adatszolgáltatás a jogutód kötelessége, a
saját (jogutód) OM azonosítóját adja meg itt. Az így megadott statisztikai
adatok a jogelőd intézményre és a beszámolási időszakra vonatkoznak.

sor oszlop cellanév

magyarázat
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adatlap

táblanév

OSA1INT

OSA1INT

4

5 a01g04c05

Megszűnt jogutód nélkül. - A jogutód nélkül megszűnt intézményekről a
beszámolási időszakra vonatkozó adatokat a fenntartó köteles megadni.
Kérjük itt jelölje, ha a megszűnt intézménynek nincs jogutódja.

OSA1INT

OSA1INT

4

6 a01g04c06

Új, újra működő intézmény állapota - új rovat - Ha az intézmény működési
módja "új, újra működik", ebben a rovatban kell kiválasztani a megfelelőt: új jogelőd nélkül - új jogelőd intézménnyel - újra működik. Ha az új jogelőd
intézménnyel kategória van kiválasztva, az Új, jogelőddel. A jogelőd
intézmény(ek)OM azonosítója (a01g04c07) rovatban kell kiválasztani a
jogelőd intézmény(ek) OM azonosítóit.

OSA1INT

OSA1INT

4

7 a01g04c07

Új, jogelőddel. A jogelőd intézmény(ek)OM azonosítója - új rovat - Ha az Új,
újra működő intézmény állapota rovatban az új jogelőd intézménnyel
kategória van kiválasztva, ebben a rovatban kell kiválasztani a jogelőd
intézmény(ek) OM azonosítóit.

OSA1INT

OSA1INT

5

0 a01g05

Székhely (a01g05) - Az intézmény székhelyének pontos címe: a 229/2012.
(VIII. 28.) Kormányrendelet alapján a KIR-ben megadott intézményi cím.

OSA1INT

OSA1INT

5

1 a01g05c01

Székhely - Irányítószám

OSA1INT

OSA1INT

5

2 a01g05c02

Székhely - Település név

OSA1INT

OSA1INT

5

4 a01g05c04

Székhely - Utca/tér/út - A közterület megnevezése

OSA1INT

OSA1INT

5

5 a01g05c05

Székhely - Házszám

OSA1INT

OSA1INT

7

0 a01g07

Szervezet (a01g07) - Megszűnt, szünetelő intézménynél nem töltendő!

OSA1INT

OSA1INT

7

3 a01g07c03

Gyakorló intézmény. Működő, új, illetve újra működő intézménynél a
gyakorló intézmény rovatból - ha az intézménye gyakorló - csak egyet
jelöljön meg! Felsőoktatási intézmény gyakorló óvodája, iskolája - a
nevelési-oktatási tevékenység mellett pedagógusképzést is folytat.
Felsőoktatási intézmény szervezetébe tartozik, a pedagógusjelöltek
gyakorlati képzését, ill. pedagógusok továbbképzését szolgálja.
Pedagógusképzési külső gyakorlóhely - iskola, illetve óvoda, amelyben
valamely pedagógusképző intézmény felkérésére pedagógusjelölt(ek) a
tanév folyamán óralátogatást, gyakorlótanítást, záró tanítást végez(nek).

OSA1INT

OSA1INT

27

1 a01g27c01

A kérdőív kitöltésére fordított idő, percben. Egész szám. Csak közvetlenül
az elektronikus kérdőív kitöltésére fordított időt kérdjük beírni, az
előkészítésre fordított időt nem.

OSA1INT

a01t01

0

0

Összesítő táblázat - a táblázat az ellátott feladatok szerint összesített,
aggregált főbb adatokat tartalmaz a gyermekek, tanulók, a fő
munkaviszonyú pedagógusok, a nem pedagógus munkakörben dolgozók
nyitólétszámáról, az osztálytermek, osztályok, csoportok nyitóadatairól,
illetve a sikeres szakmai vizsgát, illetve sikeres érettségi vizsgát tett tanulók
létszámáról.

OSA1INT

a01t01

0

1 o01

Összes feladatellátási helyek száma: a lajstrom alapján a megfelelő
(működő, új, újra működő, megszűnt, szünetelő) feladatellátási helyek
száma összesen.

sor oszlop cellanév

magyarázat

23

KIR-STAT 2021

adatlap

táblanév

OSA1INT

a01t01

0

2 o02

Gyermekek, tanulók nyitólétszáma összesen. Óvodák, általános, középfokú
és szakképző iskolák esetén az a04t18 táblázat (s02), alapfokú
művészetoktatásnál az a11t45 táblázat (s01), kollégiumnál az a02t50
táblázat (s09), fejlesztő nevelés - oktatásnál az a02t73 táblázat (s19),
logopédiai ellátás esetén az a08t30 táblázat (s18), nevelési tanácsadás
esetén az a09t31 táblázat (s21), szakértői és rehabilitációs bizottság esetén
az a10t35 táblázat (s01), gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás esetén az a02t72 táblázat (s07), utazó gyógypedagógusi, utazó
konduktori hálózat esetén a02t109s01o01+s02o01+s03o01, továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás esetén az a02t85 táblázat (s01), konduktív
pedagógiai ellátás esetén az a02t86 (s06) összesen sor és összes
oszlopainak értéke, gyógytestnevelés esetén a02t112s01o04,
Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás esetén a02t104s01o01,
Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása esetén
a02t105s01o01, Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás, óvodai nevelés
esetén a02t116 tábla s01+s02+…+s12 összesen oszlopa.

OSA1INT

a01t01

0

3 o03

Gyermekek, tanulók létszámából a leányok száma. Óvodák, általános,
középfokú és szakképző iskolák esetén az a04t18 táblázat leány sor (s03),
alapfokú művészetoktatásnál az a11t45 táblázat (s01o02), kollégiumnál az
a02t50 táblázat (s09o02), fejlesztő nevelés - oktatás esetén az a02t73
(s19o02), gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és
gondozás esetén az a02t72 (s07o02), fejlesztő nevelés esetén az a02t84
(s03o02), konduktív pedagógiai ellátás esetén az a02t86 (s06o02) összesen
sor leány oszlopainak értéke.

OSA1INT

a01t01

0

4 o04

Gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők létszáma. Óvoda,
általános, középfokú és szakképző iskolák esetén az a06t28 táblázat
összesen sor és összesen oszlopának értéke, kollégium esetén az a02t50
táblázat összes sorának harmadik, negyedik és ötödik oszlopainak összege,
fejlesztő nevelés-oktatás esetén az a02t73 s19o01 rovata.

OSA1INT

a01t01

0

5 o05

Felnőttoktatásban, szakképzésben felnőttképzési jogviszonyban résztvevők.
Általános, középfokú és szakképző iskolák esetén a felnőttoktatás tanterve
szerint tanulók (ha a tanulói lap elején az a04g10c05=igen) a04t18
összesen sor összesen oszlopának értéke.

OSA1INT

a01t01

0

6 o06

Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak
összesen nyitóállománya. Valamennyi feladatellátási hely esetén - kivéve a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat - az a02t62 táblázat összesen sor
összesen oszlopának értéke.

OSA1INT

a01t01

0

7 o07

Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazott
nők nyitóállománya. Valamennyi feladatellátási hely esetén - kivéve a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat -az a02t62 táblázat nő sor összesen
oszlopának értéke.

OSA1INT

a01t01

0

8 o08

Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma. Szakképzést folytató
feladatellátások esetén az a02t52 táblázat összesen

OSA1INT

a01t01

0

9 o09

Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók száma. Gimnázium és technikum,
szakgimnázium esetén az a02t52 táblázat összesen sor első oszlopának
értéke.

OSA1INT

a01t01

0

10 o10

Osztályterem, szaktanterem/csoportszoba összesen. Óvoda és iskolai
feladatellátási helyek esetén az a02t13 táblázat osztályterem/csoportszoba
és szaktanterem sor csoportszoba/termek száma oszlopának együttes
összege.

OSA1INT

a01t01

0

11 o11

Osztályok, csoportok száma összesen. Óvoda, általános, középfokú és
szakképző iskolák esetén az a02t53 táblázat összesen
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OSA1INT

a01t01

0

12 o12

Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitóállománya összesen.
Valamennyi feladatellátás esetén óvoda, általános iskola, szakiskola,
készségfejlesztő iskola, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
technikum, szakgimnázium, gimnázium, fejlesztő nevelés-oktatás feladatra
vonatkozóan az a02t57 és az a02t113 táblázat s01 sorának teljes és
részmunkaidősök összesen oszlopának értéke.

OSA1INT

a01t01

0

13 o13

Nem pedagógus munkakörben dolgozók nők nyitóállománya. Valamennyi
feladatellátás esetén óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő
iskola, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), technikum,
szakgimnázium, gimnázium, fejlesztő nevelés-oktatás feladatra
vonatkozóan az a02t57 és az a02t113 táblázat s01 sorának teljes és
részmunkaidősök összesen nő oszlopának értéke.

OSA1INT

a01t01

1

0 s01

t01s01 Óvodai feladatellátás esetén a főbb adatok: gyermekek száma:
a04t18s02, leányok száma: a04t18s03, gyógypedagógiai nevelésben
résztvevők: a06t28s25, fő munkaviszonyú pedagógusok: a02t62s13o19, fő
munkaviszonyú pedagógus nők: a02t62s14o19, csoportszoba:
a02t13s01o01, csoportok száma: a02t53s01o16, nem pedagógus
munkakörben segítők: a02t57s01o05, nem pedagógus munkakörben segítő
nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

2

0 s02

t01s02: Általános iskolai feladatellátás esetén a főbb adatok: tanulók
száma: a04t18s02, leányok száma: a04t18s03, gyógypedagógiai
nevelésben résztvevők: a06t28s25, fő munkaviszonyú pedagógusok:
a02t62s13o19, fő munkaviszonyú pedagógus nők: a02t62s14o19,
osztályterem, szaktanterem: a02t13s01+s02o01, osztályok száma:
a02t53s01o16, nem pedagógus munkakörben segítők: a02t57s01o05, nem
pedagógus munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

3

0 s03

t01s03 Szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola) feladatellátás esetén a
főbb adatok: tanulók száma: a04t18s02, leányok száma: a04t18s03,
gyógypedagógiai nevelésben résztvevők: a06t28s25, fő munkaviszonyú
pedagógusok: a02t62s13o19, fő munkaviszonyú pedagógus nők:
a02t62s14o19, osztályterem, szaktanterem: a02t13s01+s02o01, osztályok
száma: a02t53s01o16, nem pedagógus munkakörben segítők:
a02t57s01o05, nem pedagógus munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

4

0 s04

t01s04 Szakiskolai, készségfejlesztő iskolai feladatellátás esetén a főbb
adatok: tanulók száma: a04t18s02, leányok száma: a04t18s03,
gyógypedagógiai nevelésben résztvevők: a04t28s25, fő munkaviszonyú
pedagógusok: a02t62s13o19, fő munkaviszonyú pedagógus nők:
a02t62s14o19, osztályterem, szaktanterem: a02t13s01+s02o01, osztályok
száma: a02t53s01o16, nem pedagógus munkakörben segítők:
a02t57s01o05, nem pedagógus munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

5

0 s05

t01s05 Gimnázium feladatellátás esetén a főbb adatok: tanulók száma:
a04t18s02, leányok száma: a04t18s03, gyógypedagógiai nevelésben
résztvevők: a06t28s25, fő munkaviszonyú pedagógusok: a02t62s13o19, fő
munkaviszonyú pedagógus nők: a02t62s14o19, osztályterem,
szaktanterem: a02t13s01+s02o01, osztályok száma: a02t53s01o16, nem
pedagógus munkakörben segítők: a02t57s01o05, nem pedagógus
munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

6

0 s06

t01s06 technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén a főbb adatok:
tanulók száma: a04t18s02, leányok száma: a04t18s03, gyógypedagógiai
nevelésben résztvevők: a06t28s25, fő munkaviszonyú pedagógusok:
a02t62s13o19, fő munkaviszonyú pedagógus nők: a02t62s14o19,
osztályterem, szaktanterem: a02t13s01+s02o01, osztályok száma:
a02t53s01o16, nem pedagógus munkakörben segítők: a02t57s01o05, nem
pedagógus munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)
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OSA1INT

a01t01

7

0 s07

t01s07 Fejlesztő nevelés-oktatás a főbb adatok gyermekek, tanulók száma:
a02t73 s19o01 leányok száma: a02t73s19o02 gyógypedagógiai
nevelésben, oktatásban résztvevők: a02t73 s19o01 fő munkaviszonyú
pedagógusok: a02t62s13o19 fő munkaviszonyú pedagógus nők:
a02t62s14o19 osztályterem, szaktanterem: a02t13s01+s02o01 osztályok,
csoportok száma: a02t73s19o04, nem pedagógus munkakörben segítők:
a02t57s01o05, nem pedagógus munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

8

0 s08

t01s08 Óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi, technikumi,
szakgimnáziumi, fejlesztő nevelés-oktatás esetén a főbb adatok.

OSA1INT

a01t01

9

0 s09

Alapfokú művészetoktatási feladatellátás esetén a főbb adatok összes
feladatellátási hely száma (működő, új, megszűnt, szünetelő) gyermekek,
tanulók száma: a11t45s01o01 leányok száma: a11t45s01o02 fő
munkaviszonyú pedagógusok: a02t62s13o19 fő munkaviszonyú pedagógus
nők: a02t62s14o19 osztályterem, szaktanterem száma: a02t13s01+s02o01
nem pedagógus munkakörben segítők: a02t57s01o05, nem pedagógus
munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

10

0 s10

Kollégium feladatellátás esetén a főbb adatok összes feladatellátási helyek
szám (működő, új, megszűnt együtt) gyermekek, tanulók szám:
a02t50s09o01 leányok száma: a02t50s09o02 gyógypedagógiai nevelésben,
oktatásban résztvevők: a02t50s09o03+o04+o05 fő munkaviszonyú
pedagógusok: a02t62s13o19 fő munkaviszonyú pedagógus nők:
a02t62s14o19 nem pedagógus munkakörben segítők: a02t57s01o05, nem
pedagógus munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

11

0 s11

Logopédiai ellátás pedagógiai szakszolgálat feladatellátás esetén a főbb
adatok összes feladatellátási helyek száma (működő, új, megszűnt,
szünetelő) gyermekek, tanulók száma: a08t30s18o08 fő munkaviszonyú
pedagógusok: a02t62s13o19, fő munkaviszonyú pedagógus nők:
a02t62s14o19, nem pedagógus munkakörben segítők: a02t57s01o05, nem
pedagógus munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

12

0 s12

Nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálat feladatellátás esetén a főbb
adatok összes feladatellátási helyek száma (működő, új, megszűnt,
szünetelő) gyermekek, tanulók száma: a09t31s21o08 fő munkaviszonyú
pedagógusok: a02t62s13o19, fő munkaviszonyú pedagógus nők:
a02t62s14o19, nem pedagógus munkakörben segítők: a02t57s01o05, nem
pedagógus munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t01

13

0 s13

Szakértői és rehabilitációs bizottság pedagógiai szakszolgálat feladatellátás
esetén a főbb adatok összes feladatellátási helyek száma (működő, új,
megszűnt, szünetelő) gyermekek, tanulók száma: a10t35s01o13 fő
munkaviszonyú pedagógusok: a02t62s13o19, fő munkaviszonyú
pedagógus nők: a02t62s14o19, nem pedagógus munkakörben segítők:
a02t57s01o05, nem pedagógus munkakörben segítő nők: a02t57s01o06)

OSA1INT

a01t02

0

0

Ki kell tölteni óvodai, általános iskolai, középfokú és szakképző iskolai,
fejlesztő nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatási és kollégiumi típusú
feladatellátási helyekre vonatkozóan. A táblázatban minden esetben a
használatban lévő eszközöket tüntessék fel!

OSA1INT

a01t02

1

0 s01

Számítógépek összesen (s02+s03). - Az intézményben az összes (oktatási
célra, készségfejlesztésére, illetve egyéb - adminisztrációs, közösségi -célra
használt) számítógép száma.

OSA1INT

a01t02

2

0 s02

Hálózati szerverek összesen - hálózati szerver számítógépek száma
összesen

OSA1INT

a01t02

3

0 s03

Iskolában használt összes munkaállomás és hordozható számítógép
(s04+s05+s06+s07) - I.-, II.- III.- vagy IV. fokozató számítógépek száma
együtt. Ezen felül az összes munkaállomás és hordozható számítógépek
száma megegyezik az oktatási célra használt munkaállomások, közösségi
célra használt munkaállomások és az adminisztratív vagy egyéb célra
használt munkaállomások számával (s08+s09+s10).
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OSA1INT

a01t02

4

0 s04

I. fokozatú - legfeljebb egy éves technológiai színvonalnak megfelelő
számítógépek száma.

OSA1INT

a01t02

5

0 s05

II. fokozatú - Egy - három éves technológiai színvonalnak megfelelő
számítógépek száma.

OSA1INT

a01t02

6

0 s06

III. fokozatú - Három éves technológiai színvonalnál régebbi, öt éves
színvonalnál újabb számítógépek száma.

OSA1INT

a01t02

7

0 s07

IV. fokozatú, egyéb be nem sorolt számítógép - Több, mint öt éves
technológiai színvonalnak megfelelő számítógépek száma. Kérjük itt
tüntessék fel a fenti számítógépek típusai közé nem besorolható
számítógépeket is!

OSA1INT

a01t02

8

0 s08

Oktatási célra használt munkaállomás - számítástechnikai, illetve egyéb
tantervi (kötelező vagy választható tantervi) órakeretben oktatási célból
használt számítógépek száma. Óvodánál a gyermekek készségeinek
fejlesztésére használt számítógépeket tüntessék fel. Az itt megadott,
oktatási célra használt számítógépek számát kell feladatellátási helyekre
lebontani az intézményben működő összes feladatellátási helyre
vonatkozóan az a02t19 Számítógép és internethasználat, nyitóadatok
táblában. Ha az intézményben van oktatási célra használt hordozható
számítógép, akkor azt ebben a rovatban közölje és az s11 sorban ne
szerepeltesse, hogy a számítógépek összesen száma ne változzon. Ha az
utóbbi eset áll fenn, a táblakitöltés mellett megjegyzésben jelezhető a
hordozható számítógépek tényleges száma.

OSA1INT

a01t02

9

0 s09

Közösségi célra használt munkaállomás

OSA1INT

a01t02

10

0 s10

Adminisztratív célú munkaállomás

OSA1INT

a01t02

11

0 s11

Hordozható számítógépek, pl. notebook, laptop számítógépek száma.

OSA1INT

a01t02

12

0 s12

Jogtiszta szoftverek száma összesen - a jogtiszta szerver operációs
rendszerek, személyi számítógépeken futó jogtiszta operációs rendszerek
és jogtiszta felhasználói programok (s13+s18+s23).

OSA1INT

a01t02

13

0 s13

Jogtiszta szerver operációs rendszerek összesen - LINUX, Microsoft
Windows, Novell Netware, illetve egyéb operációs rendszerrel rendelkező
jogtiszta szerver operációs rendszerek együtt (s14+s15+s16+s17).

OSA1INT

a01t02

18

0 s18

Személyi számítógépeken futó jogtiszta operációs rendszerek összesen LINUX, Mac OS, Microsoft Windows, illetve egyéb operációs rendszerrel
rendelkező személyi számítógépeken futó jogtiszta operációs rendszerek
együtt (s19+s20+s21+s22).

OSA1INT

a01t02

23

0 s23

Jogtiszta felhasználói programok összesen - Irodai programcsomagok,
fejlesztő eszközök, grafikai programcsomagok, illetve egyéb felhasználói
jogtiszta programok együtt (s24+s25+s26+s27).

OSA1INT

a01t02

28

0 s28

Monitorok száma összesen - CRT és LCD és egyéb monitorok száma

OSA1INT

a01t02

31

0 s31

Nyomtatók száma összesen - tintasugaras, lézernyomtatók és multifunkciós
és egyéb nyomtatók száma

OSA1INT

a01t02

35

0 s35

Egyéb technikai eszközök száma összesen - ide sorolandók videómagnó,
videókamera, fénymásoló, projektor, aktív tábla, interaktív kijelző,
fényképezőgép.

OSA1INT

a01t02

43

0 s43

Egyéb, tanításban-tanulásban használt IKT eszközök - okostelefon, tablet,
gps-vevő, 3d nyomtató, 3d szkenner, oktatási célú robot, datalogger és
szenzorok, vr szemüveg.
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OSA1INT

a01t03

0

0

Ki kell tölteni óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, technikumi,
szakgimnáziumi, gimnáziumi, fejlesztő nevelés-oktatás, alapfokú
művészetoktatási és kollégiumi típusú feladatellátási helyekre
vonatkozóan. - óvodai feladatellátási helyre a s04-s06, s10-s11, s14 -s20, általános iskolai, gimnáziumi, alapfokú művészetoktatási feladatellátási
helyekre vonatkozóan s01-s03, s07-s12, s14-s20 sorokat kell kitölteni Szakközépiskolai, szakiskolai, készségfejlesztő speciális szakiskolai és
szakgimnáziumi feladatellátási helyre vonatkozóan s01-s03, s07-s12, s14s33 sorokat kell kitölteni - kollégiumi feladatellátási helyre vonatkozóan a
s08-s20 sorokat kell kitölteni. - fejlesztő nevelés-oktatás feladatellátási
helyekre vonatkozóan s01-s12, s14-s20 sorokat kell kitölteni. A nevelési,
oktatási és gyakorlati helyiségeket minden estben a többségi elv alapján kell
az kategorizálni, vagyis azon a soron jelenjenek meg, amelyiken magasabb
óraászmban folyik ott a nevelés, oktatás.

OSA1INT

a01t03

0

1 o01

Helyiségek/képzési helyek száma - Nyitóadatokat kell megadni.

OSA1INT

a01t03

0

2 o02

Növekedés - a nevelési, oktatási helyiségek számának a beszámolási
időszakban történő növekedése.

OSA1INT

a01t03

0

3 o03

Újnak veendő az újonnan épített épület vagy a meglévő épülethez épített új
épületszárny, illetve az új épületben lévő helyiségek. Ide sorolandók a
használatba újonnan kapott épületek, illetve helyiségek is, pl. ha átadásból
származnak.

OSA1INT

a01t03

0

4 o04

Bővítés - meglévő épülethez hozzáépített helyiség(ek) vagy meglévőkből
átalakítás során keletkező további helyiségek.

OSA1INT

a01t03

0

5 o05

Csökkenés - a nevelési, oktatási helyiségek számának a beszámolási
időszakban történő csökkenése

OSA1INT

a01t03

0

6 o06

Bontás - lebontott épületben, épületszárnyban, épületrészben lévő
helyiségek.

OSA1INT

a01t03

0

7 o07

Átadás - más intézménynek (pl. más nevelési-oktatási intézménynek,
önkormányzatnak) való átadása, vagy a használat megszűnése.

OSA1INT

a01t03

1

0 s01

Osztályteremnek számít az alapfelszereléssel rendelkező iskolai tanterem.
Azokat a termeket, amelyeket osztályteremként használnak, de
szaktantermi felszereltséggel rendelkeznek és szaktanteremként is
használják, a szaktantermek között kell számba venni. Óvoda és kollégium
típusú feladatellátási helyek nem töltik ki ezt a sort!

OSA1INT

a01t03

2

0 s02

Szükségterem az az osztályterem, amelyiknek a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 2. mellékletében meghatározottak alapján alapterülete kevesebb,
mint 1,5 m2/fő vagy hiányos felszerelése vagy nem megfelelő világítása
vagy egyéb munkaegészségügyi ok miatt nem felel meg a nevelési-oktatási
célokra. Óvoda és kollégium típusú feladatellátási helyekre vonatkozóan
nem kell kitölteni ezt a sort! A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 2.
mellékletében meghatározott szaktantermek nem minősülnek
szükségteremnek.

OSA1INT

a01t03

3

0 s03

Gyógypedagógiai célra használt - Sajátos nevelési igényű tanulók tanítására
használt osztálytermek száma. Óvoda és kollégium típusú feladatellátási
helyekre vonatkozóan nem kell kitölteni ezt a sort!

OSA1INT

a01t03

4

0 s04

Digitális pedagógiára használt - Azon osztálytermek száma, melyekben
elsősorban a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztését végzik pl.
érintőképernyős kiegészítő eszközök, robotika, 3D eszközök, Okos
osztályterem, tanulást fejlesztő-, adatgyűjtő-, menedzsment szoftverek stb.
használatával.

OSA1INT

a01t03

5

0 s05

Óvodai csoportszoba - előírt alapfelszereléssel rendelkező helyiség,
amelyben egy foglalkoztatott gyermekre legalább 2 m2 terület jut. Csak
óvodai feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni!
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OSA1INT

a01t03

6

0 s06

Óvodai szükség-csoportszoba - az a csoportszoba, amelyiknek felszerelése
vagy világítása vagy építési minősége nem felel meg a 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendeletben szereplő normáknak, illetve amelyben egy gyermekre
kevesebb mint 2 m2 alapterület jut. Csak óvodai feladatellátási helyekre
vonatkozóan kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

7

0 s07

Gyógypedagógiai célra használt - Sajátos nevelési igényű gyermekek
foglalkoztatására használt óvodai csoportszobák száma Csak óvodai
feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

8

0 s08

Szaktantermek - egyes tantárgyak, tantárgycsoportok oktatására
speciálisan felszerelt termek, amelyeket az osztályok (óránként) váltakozva
használnak. Az 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint lehet
számítástechnikai, idegen nyelvi, nemzetiségi, etnikai, természettudományi,
művészeti nevelés, technikai szaktanterem, gyakorló tanterem. Óvodai és
kollégiumi feladatellátási helyekre vonatkozóan nem kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

9

0 s09

Digitális pedagógiára használt - Azon szaktantermek száma, melyekben
elsősorban a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztését végzik pl.
érintőképernyős kiegészítő eszközök, robotika, 3D eszközök, Okos
osztályterem, tanulást fejlesztő-, adatgyűjtő-, menedzsment szoftverek stb.
használatával.

OSA1INT

a01t03

10

0 s10

Informatika oktatására használt - Azon szaktantermek száma, melyeket
elsősorban informatika tantárgy oktatására használnak.

OSA1INT

a01t03

11

0 s11

Tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kisterem - osztályok
megosztásával kialakított kiscsoportok oktatására használt, az
osztályteremnél általában kisebb méretű helyiség(ek), amelyeket pl.
nyelvoktatás, logopédiai foglalkozások céljára használnak. Óvodai
feladatellátási helyekre vonatkozóan nem kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

12

0 s12

Egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiség - Azok a helyiségek sorolandók
ide, amelyek a nevelő és oktató munkával kapcsolatos tevékenységet
segítik. Például szakköri terem, szakmai csoportot foglalkoztató terem. Ide
kell beszámítani pl. az egyéni foglalkozásra, kiscsoportos foglalkozásra
rendelkezésre álló gyógypedagógiai foglalkoztató szobát, gyakorló
helyiséget (pl. hangszeres gyakorló szoba). Óvodai feladatellátási helyekre
vonatkozóan nem kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

13

0 s13

Oktatási helyiségek összesen: osztálytermek, óvodai csoportszobák,
szaktantermek, tanulócsoportos foglalkozásra kialakított kistermek és
egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiségek együtt. (s01+s04+s07+s08+s09)

OSA1INT

a01t03

14

0 s14

Saját oktatási helyiségek - az oktatási helyiségek összesen sorból (t03s10)
a fenntartó tulajdonában (tartós bérletében) és az intézmény saját
kezelésében lévő oktatási helyiségek.

OSA1INT

a01t03

15

0 s15

Napközis szoba/tanulószoba - a napközis/tanulószobás tanulók tanítási időn
kívüli elhelyezésére és foglalkoztatására felszerelt és kizárólag erre a célra
használt oktatási helyiség. Ide sorolandó a kollégiumi tanulószoba
(felkészülő szoba) is. Óvodai típusú feladatellátási helyekre vonatkozóan
nem kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

16

0 s16

Kollégiumi hálószoba - kollégiumi hálószoba, hálóterem

OSA1INT

a01t03

17

0 s17

Tanári munkaszoba, szertár - ide kell számítani minden olyan egy- vagy
több munkahelyes tanári szobát, amelyben a pedagógus könyveit,
munkaeszközeit el tudja helyezni, s ahol felkészülésre, dolgozatjavításra
alkalmas csendes munkahelye van, kivéve a nevelőtestületi termeket,
vezetői irodákat. Ide számítandó be a munkahelyet is tartalmazó szertár,
oktatástechnikai stúdió is.
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OSA1INT

a01t03

18

0 s18

Tornaszoba - óvodában, illetve általános iskolában, szakképző iskolában
(kifutó szakközépiskola), szakiskolában, ha a tornaterem nem kötelező vagy
a tornaterem a székhelyen van és annak igénybevételére nincs lehetőség, a
testnevelés céljára épített, felszerelt és használt oktatási helyiség. (20/2012
(VIII. 31.) EMMI rendelet melléklete)

OSA1INT

a01t03

19

0 s19

Tornaterem - a testnevelés céljára épített, felszerelt és használt oktatási
helyiség. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet melléklete)

OSA1INT

a01t03

21

0 s21

Sportpálya - sportudvar. Atlétikai vagy más szabadtéri sportok céljára
kialakított, általában szabadtéri létesítmény. Darabszámot kell megadni!

OSA1INT

a01t03

23

0 s23

Saját úszómedence

OSA1INT

a01t03

24

0 s24

Iskolai tanműhelyi képzési helyek: az iskolai gyakorlati képzés összes
helyszínein a képzési helyek száma. A képzési helyek száma férőhely
jellegű mutató: a nappali képzés időkeretét és az adott képzés szakmai
gyakorlati tantervét figyelembe véve hány tanuló oktatható egyidejűleg teljes
kihasználtság mellett a megadott helyiségekben. Szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

28

0 s28

Az iskolai tanműhelyek (tangazdaság, taniroda, tanudvar, tanbolt,
tankonyha, tanposta, tankórterem, tankert stb.) száma a 8/2006. (III. 23) OM
rendelet A gyakorlati képzés c. fejezete szerint. Az iskolai tanműhelyek
számába ne számítsák be a szakmai gyakorlóterem, a szakmai
laboratórium és a demonstrációs terem számát. Szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

34

0 s34

Iskolai tanműhelyi képzési helyek: Az iskolai gyakorlati képzés összes
helyszínein a képzési helyek száma. A képzési helyek száma férőhely
jellegű mutató: a nappali képzés időkeretét és az adott képzés szakmai
gyakorlati tantervét figyelembe véve hány tanuló oktatható egyidejűleg teljes
kihasználtság mellett a megadott helyiségekben. Szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

35

0 s35

A szakmai gyakorlóterem, szakmai laboratórium, demonstrációs terem, az
iskolai tanműhely (tangazdaság, taniroda, tanudvar, tanbolt, ill. tankonyha) a
8/2006. (III.23.) OM rendeletnek A gyakorlati képzés című fejezete szerint.
Az iskolai tanműhelyek számába (s25) ne számítsák be a szakmai
gyakorlóterem, a szakmai laboratórium és a demonstrációs terem számát.
Szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő
iskolai és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátási helyekre vonatkozóan
kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

35

0 s35

Iskolán kívüli kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely - Iskolán
kívüli tanműhely: A 8/2006. (III.23.) OM rendelet 14. § (2) szerint a
gazdálkodó szervezet által működtetett üzemi tanműhely, több gazdálkodó
szervezet által működtetett üzemközi tanműhely valamint a regionális képző
központ által működtetett tanműhelyek sorolandók ide. Szakképző iskolai
(kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni!

OSA1INT

a01t03

36

0 s36

Iskolán kívüli kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyi képzési
helyek - Iskolán kívüli tanműhelyi képzési helyek: A képzési helyek száma
férőhely jellegű mutató: a nappali képzés időkeretét és az adott képzés
szakmai gyakorlati tantervét figyelembe véve hány tanuló oktatható
egyidejűleg teljes kihasználtság mellett a megadott helyiségekben.
Szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő
iskolai és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátási helyekre vonatkozóan
kell kitölteni!

OSA1INT

a01t05

0

0

Összesítő táblázat - a feladatellátási hely(ek) a02t77 táblázatából. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t77
táblázatnál.
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OSA1INT

a01t06

0

0

Összesítő táblázat - a feladatellátási hely(ek) a02t59 táblázatából. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t59-es
táblázatánál!

OSA1INT

a01t07

0

0

Összesítő táblázat - a feladatellátási hely(ek) a02t61 táblázatából. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t61-es
táblázatánál!

OSA1INT

a01t08

0

0

Összesítő táblázat - a feladatellátási hely(ek) a02t62 táblázatából. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t62-es
táblázatánál!

OSA1INT

a01t38

0

0

Pedagógus munkakörben tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott
pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör
szerint - A táblázat az a02t82 tábla intézményi szintű összesítő táblázata.
Valamennyi feladatellátási helyre vonatkozóan ki kell tölteni, ha az
intézményben van tartósan távol lévőt helyettesítő pedagógus. A táblázat
részletes leírást lásd a feladatellátási hely a02t82 táblázatánál.

OSA1INT

a01t54

0

0

Valamennyi feladatellátási helyre vonatkozóan ki kell tölteni! A táblázatban
az Nkt.-ben (2011. évi CXC. tv.) szereplő pedagógus munkaköröket
valamint az oktató munkaköröket betöltő, fő munkaviszony keretében
(határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes vagy részmunkaidőben
foglalkoztatott pedagógusokat és a foglalkoztatott nyugdíjas
pedagógusokat, továbbá a tartósan távollévőket kell figyelembe venni. A
tartósan távollévők helyettesítésére alkalmazottakat nem szabad
szerepeltetni! A táblázatban a részvételeket kell szerepeltetni, tehát egy
pedagógust többször is figyelembe lehet venni.

OSA1INT

a01t54

0

11 o11

Távozott az intézményből: az adatszolgáltatás időpontjában már megszűnt
a munkaviszonya az intézménnyel.

OSA1INT

a01t54

1

0 s01

Felsorolandó az összes pedagógus, aki a beszámolási időszakban további
képesítésért tanult. A pedagógust annyiszor kell figyelembe venni, ahány
különböző képesítésért tanult.

OSA1INT

a01t54

2

0 s02

Végzettségi szintet emelő alap vagy kiegészítő képzésben vett részt: ide
kell sorolni pl. az óvónőképző intézeti oklevéllel rendelkezőt, aki főiskolai
kiegészítő képzésben vagy egyetemi pedagógia szakos képzésben vett
részt. Ugyancsak ide kell sorolni a főiskolai szintű tanári diplomával
rendelkezőt, aki saját szakján vagy egy újabb szakon egyetemi diplomát
adó képzésben vett részt.

OSA1INT

a01t54

3

0 s03

Második vagy további (azonos szintű) képesítésért tanult: ide sorolandók
azok, akik szakos képesítésük mellé újabb szakos képesítésért tanultak (pl.
orosz nyelv szakos pedagógus német nyelv szakos képesítésért). Ide kell
sorolni azokat is, akik pl. tanári diplomájuk mellé tanítói, óvodapedagógusi
képesítést kívánnak szerezni, illetve tanítóként egy-egy tantárgycsoportra,
tantárgyra további kiegészítő tanítói képesítést kívántak szerezni.

OSA1INT

a01t54

4

0 s04

Egyetemi szakirányú továbbképzésben vett részt: ide sorolandók azok, akik
egyetemi szintű pedagógiai képesítésüket további szakosító oklevéllel
kívánták kiegészíteni (pl. iskolavezető szakon).

OSA1INT

a01t54

5

0 s05

Főiskolai szakirányú továbbképzésben vett részt: ide sorolandók azok, akik
főiskolai szintű pedagógiai képesítésüket további szakosító oklevéllel
kívánták kiegészíteni (pl. iskolavezető szakon).

OSA1INT

a01t54

11

0 s11

Önerőből vállalt: ide számít az a részvétel, amelyhez az intézmény
legfeljebb szabadidőt (tanulmányi szabadságot) biztosít.

OSA1INT

a01t54

12

0 s12

Költség-hozzájárulással támogatott: ide számít az a részvétel, amely anyagi
fedezetét az intézmény belső és/vagy külső forrásból (pl. megyei
közalapítványból, központi költségvetési forrásból, önkormányzati forrásból)
biztosít (pl. teljes egészben fizeti a helyettesítési díjat, a tandíjat, térítési
díjat).
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OSA1INT

a01t54

13

0 s13

Költség-hozzájárulással részben támogatott: ide számít az a részvétel,
amelyhez az intézmény belső és/vagy külső forrásból (pl. megyei
közalapítványból, központi költségvetési forrásból, önkormányzati forrásból)
anyagi hozzájárulást biztosít (pl. fizeti a helyettesítési díjat, a tandíjat,
térítési díjat).

OSA1INT

a01t54

14

0 s14

Itt kell szerepeltetni azokat a pedagógusokat, akik akkreditált tanfolyami
továbbképzésben vettek részt. A pedagógust annyiszor kell figyelembe
venni, ahány továbbképzésben vett részt.

OSA1INT

a01t54

15

0 s15

Egy képzés egyszerre csak egy helyre sorolható téma szerint (s15-s18). A
legfontosabb jellemzője szerint sorolja be a képzést.

OSA1INT

a01t54

19

0 s19

Egy képzés egyszerre csak egy helyre sorolható szervezés szerint (s19s23), a nemzetközi megelőzi a hazai besorolást. Ha pl. nemzetközi
egyezmény keretében szervez a felsőoktatási intézmény továbbképzést, azt
a nemzetközi egyezmény keretében szervezettekhez kell sorolni, a
felsőoktatási intézmény által szervezettekhez nem!

OSA1INT

a01t54

24

0 s24

Önerőből vállalt: ide számít az a részvétel, amelyhez az intézmény
legfeljebb szabadidőt (tanulmányi szabadságot) biztosít.

OSA1INT

a01t54

25

0 s25

Költség-hozzájárulással támogatott: ide számít az a részvétel, amely anyagi
fedezetét az intézmény belső és/vagy külső forrásból (pl. megyei
közalapítványból, központi költségvetési forrásból, önkormányzati forrásból)
biztosít (pl. teljes egészben fizeti a helyettesítési díjat, a tandíjat, térítési
díjat).

OSA1INT

a01t54

26

0 s26

Költség-hozzájárulással részben támogatott: ide számít az a részvétel,
amelyhez az intézmény belső és/vagy külső forrásból (pl. megyei
közalapítványból, központi költségvetési forrásból, önkormányzati forrásból)
anyagi hozzájárulást biztosít (pl. fizeti a helyettesítési díjat, a tandíjat,
térítési díjat).

OSA1INT

a01t54

27

0 s27

Időtartam szerint (s27-s30) a képzés csak egy helyre sorolható be. A
leginkább megközelítőhöz sorolja be.

OSA1INT

a01t54

31

0 s31

Jelenlét szerint: jelenléti - jelenlétet igénylő oktatás

OSA1INT

a01t54

32

0 s32

Jelenlét szerint: e-learning - számítógépes hálózaton elérhető képzési forma

OSA1INT

a01t54

33

0 s33

Jelenlét szerint: blended - tantermi és a távoktatásos képzési forma
kombinációja

OSA1INT

a01t55

0

0

Valamennyi feladatellátási helyre vonatkozóan ki kell tölteni! A táblázatban
az Nkt.-ben (2011. évi CXC. tv.) szereplő pedagógus munkaköröket
valamint az oktató munkaköröket betöltő, fő munkaviszony keretében
(határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes vagy részmunkaidőben
foglalkoztatott pedagógusokat és a foglalkoztatott nyugdíjas
pedagógusokat, továbbá a tartósan távollévőket kell figyelembe venni. A
tartósan távollévők helyettesítésére alkalmazottakat nem szabad
szerepeltetni! A táblázatban a képesítést szerzetteket kell szerepeltetni. Ha
a pedagógus több képesítést szerzett, akkor mindegyik megszerzett
képesítése szerint sorolja be, A beszámolási időszakban képesítést
szerzettek száma összesen (létszám, fő) s01 sorban azonban tényleges
létszámot adjon meg! Így az ebből sorok összege oszloponként egyenlő
vagy nagyobb, mint az első sor megfelelő rovata.

OSA1INT

a01t55

0

11 o11

Távozott az intézményből: az adatszolgáltatás időpontjában már megszűnt
a munkaviszonya az intézménnyel.

OSA1INT

a01t55

1

0 s01

A beszámolási időszakban képesítést szerzettek száma összesen (létszám,
fő) - tényleges létszámot adjon meg (létszámot, főt).

OSA1INT

a01t55

2

0 s02

Doktori fokozatot szerzett: valamelyik felsőoktatási intézmény doktori
képzésében (PhD, DLA) doktori fokozatot szerzett.
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OSA1INT

a01t55

3

0 s03

Első egyetemi alapképesítést szerzett: Még nem rendelkezett egyetemi
(alap)képesítéssel.

OSA1INT

a01t55

4

0 s04

Második főiskolai / egyetemi alapképesítést szerzett: Szakos képesítésük
mellé újabb szakos képesítést szereztek.

OSA1INT

a01t55

5

0 s05

Főiskolai szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett: Főiskolai szintű
pedagógiai képesítésüket további szakosító oklevéllel egészítették ki.

OSA1INT

a01t55

6

0 s06

Egyetemi szakirányú továbbképzésben képesítést szerzett: Egyetemi szintű
pedagógiai képesítésüket további szakosító oklevéllel egészítették ki.

OSA1INT

a01t55

10

0 s10

Szakvizsgát tett.

OSA1INT

a01t55

11

0 s11

Informatikai képesítést szerzett: valamilyen szintű és jellegű informatikai
képesítést szerzett (pl. alapfokú számítógép-kezelői, rendszerprogramozói
stb.)

OSA1INT

a01t55

12

0 s12

ECDL képesítést szerzett: European Computer Driving Licence, Európai
Számítógép-kezelői Jogosítványt szerzett.

OSA1INT

a01t55

13

0 s13

OKJ végzettséget szerzett: az Országos Képzési Jegyzékben szerepelő
szakképesítést szerzett.

OSA1INT

a01t55

14

0 s14

Legalább középfokú C típusú nyelvvizsgát tett: bármilyen nyelvből államilag
elismert legalább középfokú C típusú (szóbeli és írásbeli) nyelvvizsgát tett

OSA1INT

a01t55

15

0 s15

Vezetőképzésben képesítést szerzett.

OSA1INT

a01t55

16

0 s16

Vezetőképzésben képesítést szerzettből - Egyetemi szintű képesítést
szerzett.

OSA1INT

a01t55

17

0 s17

Vezetőképzésben képesítést szerzettből - Főiskolai szintű képesítést
szerzett.

OSA1INT

a01t60

0

0

Pedagógus álláshelyek nyitóállománya

OSA1INT

a01t60

1

1 s01o01

Pedagógus álláshelyek száma - A fenntartó által a tantárgyfelosztás alapján
jóváhagyott létszám. Egész szám vagy két tizedes jegyben megadott érték
is lehet. Az álláshelyek száma nem lehet kevesebb, mint a teljes
munkaidőre átszámított, részmunkaidőben vagy óraadóként
foglalkoztatottak és a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, valamint az üres
álláshelyek száma együttesen.

OSA1INT

a01t60

2

1 s02o01

ebből betöltetlen pedagógus álláshelyek nyitóállománya - A meghatározott
pedagógus álláshelyekből a betöltetlen (üres) álláshelyek száma. Egész
szám vagy két tizedes jegyben megadott érték is lehet.

OSA1INT

a01t65

0

0

Összesítő táblázat - a feladatellátási hely(ek) a02t57 táblázatából. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t57-es
táblázatánál!

OSA1INT

a01t88

0

0

Összesítő táblázat - a feladatellátási hely(ek) a02t89 táblázatából. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t89-es
táblázatánál!

OSA1INT

a01t90

0

0

Összesítő táblázat - a feladatellátási hely(ek) a02t87 táblázatából. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t87-es
táblázatánál!

OSA1INT

a01t98

0

0

Összesítő táblázat - a feladatellátási hely(ek) a02t97 táblázatából. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t97-es
táblázatánál!

OSA1INT

a01t99

0

0

Összesítő táblázat - a feladatellátási hely(ek) a02t100 táblázatából. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t100
táblázatánál!
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OSA1INT

a01t111

0

0

Egyéb munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - összesítő táblázat. A
táblázat részletes leírását lásd az OSA2FELH feladatellátási hely a02t113
táblázatánál!

OSA2FELH

OSA2FELH

0

0

Az intézmény szervezetén belül a székhelyen, illetve a telephelyeken lévő, a
feladatellátás típusok között felsorolt, illetve a pedagógiai szakszolgálatok,
pedagógiai-szakmai szolgáltatások formáinak megfelelő feladatot ellátó
szervezeti egységeknek feladatellátási lapokat kell kitölteni. A székhely, a
telephely, feladatellátási hely, illetve a tagintézmény fogalma alatt a nemzeti
köznevelési törvényben (2011. évi CXC. Törvény) meghatározott szervezeti
egységeket értjük. A következő feladatellátás típusokat különböztetjük
meg: - óvoda - általános iskola - szakképző iskola (kifutó szakközépiskola) szakiskola - gimnázium - technikum, szakgimnázium - fejlesztő nevelésoktatás - alapfokú művészetoktatás - kollégium - Pedagógiai szakszolgálat,
pedagógiai-szakmai szolgáltatások - készségfejlesztő iskola - utazó
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat - kiegészítő nemzetiségi
nyelvoktatás. Pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai -szakmai
szolgáltatások formái: - szakértői bizottsági tevékenység, - nevelési
tanácsadás, - logopédiai ellátás - gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozás, - továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, - gyógytestnevelés, - iskolapszichológai,
óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása, - pedagógiai-szakmai szolgáltatások. Az intézmény székhelyén
folyó különböző köznevelési feladatokra vonatkozóan külön feladatellátási
adatlapot kell kitölteni (pl. a székhelyen működő óvoda, általános iskola,
gimnázium stb. külön feladatellátás adatlapot tölt ki). Az intézmény
valamennyi telephelyén (függetlenül attól, hogy tagintézmény vagy sem,
illetve függetlenül attól, hogy a székhellyel azonos településen van-e vagy
sem) folyó különböző köznevelési feladatokra vonatkozóan külön
feladatellátási adatlapot kell kitölteni (pl. a telephelyen működő óvoda,
általános iskola, gimnázium stb. külön feladatellátási adatlapot tölt ki). Nem
kell külön feladatellátási adatlapot kitölteni a következő esetekben: tanműhely - gyakorlóhely - napközi, tanulószoba - gyógypedagógiai oktatás
(speciális szakiskola kivételével)(a tanterv (tanulói lap) szinten van
megkülönböztetve) - felnőttoktatás nem külön feladatellátás típus, hanem a
tanterv (tanulói lap) szinten van megkülönböztetve - nemzetiségi nevelés,
oktatás, két tanítási nyelvű oktatás nem külön feladatellátás típusok, hanem
a tanterv (tanulói lap) szinten vannak megkülönböztetve - szakképzés
különböző formái nem külön feladatellátás típusok, hanem a tanterv (tanulói
lap) szinten van megkülönböztetve. Az ezekre vonatkozó adatokat azonban
(pl. osztálytermek, tanműhelyek száma stb.) a megfelelő intézményi
táblákban jelenteni kell.

OSA2FELH

OSA2FELH

1

1 a02g01c01

Név - A feladatellátási hely neve kitöltésekor a következők szerint járjon el:
Ha nincs a feladatellátási helynek hivatalos neve, akkor a gyakorlatban
használt elnevezést vagy a feladatellátási hely típusát javasoljuk beírni,
kiegészítve a telephely település nevével (ha a település név azonos, akkor
utca névvel kiegészítve).
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OSA2FELH

OSA2FELH

1

3 a02g01c03

Típus - Az intézmény csak olyan típusú Feladatellátási adatlapot tölthet ki,
amire az alapító okirata, szakmai alapdokumentuma feljogosítja.
Ugyanakkor ilyen adatlapot kitölthet akkor is "Megszűnt, szünetelő" állapot
besorolással, ha ilyen képzést az előző tanévben folytatott, de jelenleg ilyen
képzési formája, feladatellátása nincs. A feladatellátás típust minden
esetben ki kell töltenie! A következő típusok választhatók ki: - óvoda általános iskola - szakképző iskola (kifutó szakközépiskola) - szakiskola,
készségfejlesztő iskola - gimnázium - technikum, szakgimnázium - fejlesztő
nevelés-oktatás - alapfokú művészetoktatás - kollégium - Pedagógiai
szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások - Készségfejlesztő
iskola - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat - Kiegészítő
nemzetiségi nyelvoktatás, óvodai nevelés. Pedagógiai szakszolgálatok,
pedagógiai -szakmai szolgáltatások formái: - szakértői bizottsági
tevékenység, - nevelési tanácsadás, - logopédiai ellátás - gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, - fejlesztő nevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, - konduktív pedagógiai
ellátás, - gyógytestnevelés, - iskolapszichológai, óvodapszichológiai
ellátás, - kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása, - pedagógiaiszakmai szolgáltatások. Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás, óvodai
nevelés kiválasztása esetén meg kell adni, hogy kiegészítő nemzetiségi
nyelvoktatás vagy kiegészítő nemzetiségi óvodai nevelés típusra vonatkozik
az adott feladatellátási lap.

OSA2FELH

OSA2FELH

1

5 a02g01c05

Állapot - a feladatellátás működési állapotának megadása. A feladatellátás
működési állapotának megállapításához figyelembe kell venni az intézmény,
illetve feladatellátási hely, adott feladat előző tanév október 1-jei állapotát és
aszerint kell megállapítani a működési állapotot. A feladatellátás állapota a
működő intézmény szempontjából lehet: működő új, újra működik
megszűnt, szünetelő. A feladatellátás állapota az új, újra működő intézmény
szempontjából lehet: új, újra működik megszűnt, szünetelő. A feladatellátás
állapota a megszűnt, szünetelő intézmény szempontjából lehet: megszűnt,
szünetelő. Működő az a feladatellátás, amelyik az adott feladatellátási
helyen - a beszámolási időszakban (előző év október 1-jén) és az
adatszolgáltatás időpontjában (jelen tanév október 1-jén) is működik. Abban
az esetben jelölhető, ha az intézmény működési módja is működő. Új, újra
működik - az adott intézményben létesített, új feladatellátási helyen végzett
feladat, vagy előző évben is működő feladatellátási helyen végzett új
feladat, illetve ha az alapító okiratában a feladatellátás engedélyezett és
ilyen képzése korábban volt, a beszámolási időszakban azonban nem volt
tanulója, de a jelenlegi tanévben újra van tanulója (újra működő
feladatellátás). Új, újra működik abban az esetben jelölhető feladatellátás
állapotának, ha az intézmény működési módja működő vagy új, újra
működik. Megszűnt, szünetelő - a feladatellátáson a beszámolási
időszakban még volt tanuló, de a jelenlegi tanévben már nincs (megszűnt
feladatellátás), illetve ha az intézmény alapító okiratában a feladatellátás
engedélyezett és az adott intézménynek ilyen képzése korábban volt, de az
adatszolgáltatás időpontjában az adott feladatellátás átmenetileg nem
működik (szünetelő feladatellátás). Abban az esetben jelölhető, ha az
intézmény működési módja működő, új, újra működő, illetve megszűnt,
szünetelő. Szünetelő feladatellátás esetén ne felejtse jelölni A feladatellátás
szünetel? Adatcellát. Ha előző tanév óta fenntartó váltás miatt az intézmény
új OM azonosítót kapott, kérjük, tájékozódjon az előző tanévi adatok
megadásával kapcsolatban.

OSA2FELH

OSA2FELH

1

6 a02g01c06

A feladatellátás szünetel? Megadandó, ha a feladatellátás lap állapota
megszűnt, szünetelő és szünetel a feladatellátás.
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OSA2FELH

OSA2FELH

1

8 a02g01c08

KIR feladatellátási hely azonosító. A KIR intézménytörzsben a
feladatellátási hely azonosítója. Minden egyes OSA2FELH adatlapon
nyilatkozni kell arról, hogy az adatok mely KIR feladatellátási helyre
vonatkoznak. Ha van olyan KIR feladatellátási hely, amelyet egyik
OSA2FELH adatlaphoz sem tud kapcsolni, akkor be kell szúrni új
OSA2FELH lapot, és azon kell az adott KIR feladatellátási helyre vonatkozó
adatokat megadni. A beszúrt OSA2FELH adatlap automatikusan "új, újra
működik" állapotú. Amennyiben az adott KIR feladatellátás az előző
tanévben működött, állítsa át az OSA2FELH adatlap állapotát működőre, ha
az előző tanév végén megszűnt, akkor megszűnt, szünetelő állapotúra, s ha
a jelenlegi tanévben szünetel, akkor megszűnt, szünetelő állapotúra és "A
feladatellátás szünetel?" rovatot is jelölje.

OSA2FELH

OSA2FELH

1

9 a02g01c09

A feladatellátási hely új. A jogelőd feladatellátási hely OM azonosítója.
Akkor kell kitölteni, ha a feladatellátási hely állapota új, újra működik, a
feladatellátási hely ebben az intézményben új, és volt a feladatellátási
helynek jogelőd intézménye.

OSA2FELH

OSA2FELH

1

10 a02g01c10

A feladatellátási hely megszűnt. A jogutód feladatellátási hely OM
azonosítója. - új rovat - Akkor kell kitölteni, ha a feladatellátási hely állapota
megszűnt, szünetelő, a feladatellátási hely ebben az intézményben
megszűnt, és van a feladatellátási helynek jogutód intézménye.

OSA2FELH

OSA2FELH

1

11 a02g01c11

EGYMI - Akkor kell bejelölni, ha az adott lapon megjelölt feladatellátás
egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény
keretében történik.

OSA2FELH

OSA2FELH

1

12 a02g01c12

Technikum, szakgimnázium - új rovat - Választani kell, hogy az intézmény
ellátott feladata technikum, kifutó szakgimnázium vagy Nkt. szerinti
köznevelési szakginázium

OSA2FELH

OSA2FELH

2

2 a02g02c02

Irányítószám -A feladatellátási hely laphoz kapcsolt KIR feladatellátási hely
irányítószáma. Összekapcsoláskor automatikusan töltődik, statisztikai
adatlapon nem módosítható.

OSA2FELH

OSA2FELH

2

3 a02g02c03

Település -A feladatellátási hely laphoz kapcsolt KIR feladatellátási hely
település neve. Összekapcsoláskor automatikusan töltődik, statisztikai
adatlapon nem módosítható.

OSA2FELH

OSA2FELH

2

5 a02g02c05

Utca/tér/út -A feladatellátási hely laphoz kapcsolt KIR feladatellátási hely
címe. Összekapcsoláskor automatikusan töltődik, statisztikai adatlapon nem
módosítható.

OSA2FELH

OSA2FELH

2

6 a02g02c06

Házszám -A feladatellátási hely laphoz kapcsolt KIR feladatellátási hely
házszáma. Összekapcsoláskor automatikusan töltődik, statisztikai
adatlapon nem módosítható.

OSA2FELH

OSA2FELH

2

8 a02g02c08

Telefon1 -Valamennyi feladatellátási hely típus és állapot (működő, új, újra
működő, illetve megszűnt, szünetelő) esetén ki kell tölteni.

OSA2FELH

OSA2FELH

2

9 a02g02c09

Telefon2 -Valamennyi feladatellátási hely típus és állapot (működő, új, újra
működő, illetve megszűnt, szünetelő) esetén ki kell tölteni.

OSA2FELH

OSA2FELH

2

11 a02g02c11

Telefax -Valamennyi feladatellátási hely típus és állapot (működő, új, újra
működő, illetve megszűnt, szünetelő) esetén ki kell tölteni.

OSA2FELH

OSA2FELH

2

13 a02g02c13

E-mail-cím -Valamennyi feladatellátási hely típus és állapot (működő, új,
újra működő, illetve megszűnt, szünetelő) esetén ki kell tölteni.

OSA2FELH

OSA2FELH

6

1 a02g06c01

sor oszlop cellanév

magyarázat

Székhely: az alapító okiratban, szakmai alapdokumentumban
meghatározott, a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló
feladatellátási hely, ahol képviseleti jogának gyakorlására jogosult
vezetőjének munkahelye található (Nkt. 4 § 27. pontja szerint).
Tagintézmény: az az intézményegység, ahol a székhelytől való távolság
vagy a feladatok jellege miatt az irányítási, képviseleti feladatok a
székhelyről nem, vagy csak részben láthatók el (Nkt. 4 § 28. pontja szerint).
Telephely: a székhelyen kívül működő feladatellátási hely (Nkt. 4 § 34.
pontja szerint).
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OSA2FELH

OSA2FELH

6

2 a02g06c02

Kapcsolódó székhely/tagintézmény feladatellátás lap sorszáma. Annak az
OSA2FELH lapnak a sorszáma, amelyhez az adott feladatellátás lap
kapcsolódik. A hivatkozás - bizonyos esetekben - önmagára is mutathat. Ha
a feladatellátás lap Forma (a02g06) rovatban "Telephely" van jelölve, akkor
a Kapcsolódó székhely/tagintézmény/feladatellátás lap sorszáma rovat
értéke a következő lehet: ha a telephely Település eltér a
székhely/tagintézmény településtől: önmaga (saját lapszám), ha a telephely
Település megegyezik a székhely/tagintézmény településsel és van a
székhelyen/tagintézményben azonos feladatellátás típus, akkor annak a
lapszáma, ha nincs azonos feladatellátás típus, akkor önmaga (saját
lapszám). Budapesti székhely/tagintézmény és telephely, kerülettől
függetlenül, egyezőnek tekintendő. Ha székhely és tagintézmény lapszámot
is meg lehetne a fentiek alapján jelölni, a kitöltő dönti el, hogy melyiket jelöli,
a telephely tényleges kapcsolódása szerint. A felugró listában az eddig
létrehozott OSA2FELH adatlapok jelennek meg. Ha a keresett
feladatellátási OSA2FELH adatlap nem látható, szűrési feltétel(ek)
megadását javasoljuk.

OSA2FELH

OSA2FELH

8

1 a02g08c01

A könyvtár nyitvatartási ideje. A heti összesen nyitva tartott óraszám írandó
be. Csak abban az esetben tudja kitölteni, ha adott meg könyvtári egységszámot a02t77 táblában (s01o01 rovatban)

OSA2FELH

OSA2FELH

9

1 a02g09c01

A könyvtár települési könyvtári feladatot is ellát. Bejelölendő, ha a könyvtár
települési könyvtári feladatot is ellát. Csak abban az esetben tudja kitölteni,
ha adott meg könyvtári egység-számot az a02t77 táblában (s01o01
rovatban)

OSA2FELH

OSA2FELH

15

1 a02g15c01

Óvoda napi nyitvatartási ideje (órákban). Csak az óvodai feladatellátási hely
típusok töltik ki! Napi nyitvatartási időt kell beírni, szám formátumban,
vagyis hogy hány órát tart nyitva egy nap az óvoda. (pl. 6 órát, 8 órát).

OSA2FELH

OSA2FELH

15

4 a02g15c04

Egy gyermekre jutó átlagos négyzetméter az óvodai csoportszobában

OSA2FELH

OSA2FELH

23

2 a02g23c02

A feladatellátási helyen az a02t19 Számítógépek és internethasználat,
nyitóadatok táblában az oktatási célra használt számítógépek
(a02t19s01o01) Internet hozzáférési típusát kérjük itt adja meg. Abban az
esetben, ha itt megadta az internetkapcsolat típusát, ne felejtse el megadni
internetkapcsolattal rendelkező számítógépek számát sem az a02t19
s01o02 cellában! A pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai
szolgáltatások feladatellátás típusoknak nem kell tölteni! Ha a felsoroltaktól
eltérő típusú internet-hozzáféréssel rendelkezik, a Modemes rovatot jelölje
be és megjegyzésben adja meg a tényleges típust.

OSA2FELH

OSA2FELH

24

0 a02g24

Gyógytestnevelés - Valamennyi feladatellátás típusra kitöltendő a
gyógytestnevelési ellátásra vonatkozóan.

OSA2FELH

OSA2FELH

25

1 a02g25c01

Jelölendő, hogy van-e a feladatellátási helyen nyilvános internet-elérési pont
(igen/nem). A pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások
feladatellátás típusoknak nem kell tölteni!

OSA2FELH

OSA2FELH

28

1 a02g28c01

A mindennapos testnevelés helyszínére vonatkozó kérdés. Akkor töltendő,
ha az adott feladetellátás lapon az a02t13 táblában sem tornaterem, sem
tornaszoba nincs feltüntetve. Ekkor a lehetséges válaszokból (- az iskola
másik feladatellátásánál feltüntetett tornateremben/tornaszobában
megoldott a mindennapos testnevelés megszervezése, - bérleményben,
megfelelő körülmények között megoldott a mindennapos testnevelés, bérlemény vagy más infrastruktúra hiányában a testnevelést az
iskolaudvaron vagy más, alapvetően nem ilyen célra kialakított helyiségben
oldjuk meg) a legjellemzőbbet kérjük kiválasztani (egy válasz jelölhető meg).

OSA2FELH

OSA2FELH

29

1 a02g29c01

A megyei védelmi bizottság / kormányhivatal által a védelmi feladatok
tekintetében kijelölésre került befogadóhely, illetve szükséggyógyintézmény.

OSA2FELH

OSA2FELH

30

1 a02g30

Az Nkt. 9. § (8)-(9) bekezdések szerinti egyedi megoldásokra épülő
tantervet valósít meg. Kitöltendő a megvalósított program / tanterv
megnevezése.
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OSA2FELH

a02t09

0

0

A táblázatban az adott feladatellátás lapon számba vett magyar és nem
magyar állampolgárságú tanulókat kell szerepeltetni. Ki kell tölteni az
óvodai, általános iskolai, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi,
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola) és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátási helyeknek!

OSA2FELH

a02t09

0

1 o01

A megjelenő ország listából kell kiválasztani a megfelelő országot.

OSA2FELH

a02t09

0

2 o02

Gyermekek, tanulók száma összesen (magyar és nem magyar állampolgár
együtt), akiknek a lakóhelye az adott országban van.

OSA2FELH

a02t09

0

3 o03

Gyermekek, tanulók összesenből a nem magyar állampolgárok száma. A
kettős (magyar és külföldi) állampolgárok nem ebbe az oszlopba kerülnek,
hanem a 4. oszlopba.

OSA2FELH

a02t09

0

4 o04

Kettős állampolgár - magyar állampolgársága mellett egyéb
állampolgársággal is rendelkezők száma.

OSA2FELH

a02t09

1

2 s01o02

Az összesen sor "Tanulók száma összesen" rovatának értéke (o02) egyenlő
az adott feladatellátás lapon megadott összes gyermek, tanuló számával
(a02t48s01o01).

OSA2FELH

a02t09

1

3 s01o03

Az összesen sor "ebből külföldi állampolgárok száma" rovatának értéke
(o03) egyenlő az adott feladatellátási hely lapon, az a02t14 táblában
megadott összes külföldi állampolgár gyermek, tanuló számával
(a02t14s02o15).

OSA2FELH

a02t09

1

4 s01o04

Kettős állampolgár - a cella értékének meg kell egyeznie az a02t106
s02o15 rovat értékével.

OSA2FELH

a02t10

0

0

A táblázatban a Nkt.-ben illetve a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben
szereplő pedagógus munkaköröket illetve az oktató munkaköröket betöltő,
fő munkaviszonyú (határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes vagy
részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusokat, oktatókat a foglalkoztatott
nyugdíjas pedagógusokat és a tartósan távollévőket kell szerepeltetni és a
munkakör betöltésére jogosító képesítését kell feltüntetni. A tartósan
távollévők helyettesítésére alkalmazottakat nem szabad szerepeltetni! A
pedagógusok, oktatók létszámának feladatellátási helyek szerinti
besorolása során érvényesítendő elveket lásd az a02t62 Fő munkaviszony
keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának
nyitóállománya pedagógiai képesítés és munkakör szerint táblázat
leírásánál! Egy pedagógus annyiszor szerepel, ahány tantárgyat tanít, tehát
egy fő többször is számba vehető ennek a táblázatnak a kitöltésekor. Ha
egy pedagógus olyan tantárgyat tanít, amely a táblázatban nem szerepel, a
felsorolt tantárgyak közül a hozzá legközelebb eső tantárgyhoz kell az adott
tanárt beszámítani. Az osztályfőnöki órát kérjük ne számítsák a szaktárgyak
tanítása közé! Ha nem tudja egy adott tantárgy tanításánál a pedagógust
besorolni, az egyéb sorban adja meg és megjegyzésként részletezheti az
oktatott tárgyat. Ki kell tölteni: az óvodai, az általános iskolai, a szakképző
iskolai (kifutó szakközépiskola), a szakiskolai, a készségfejlesztő iskolai, a
gimnáziumi, a technikumi, szakgimnáziumi, fejlesztő nevelés-oktatás és
alapfokú művészetoktatási feladatellátási helyekre vonatkozóan.

OSA2FELH

a02t10

0

3 o03

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 99. § (16) alapján foglalkoztatottakat
kérjük itt szerepeltetni.

OSA2FELH

a02t10

2

0 s02

Csak óvodai és fejlesztő nevelés-oktatás feladatellátási helyek töltik ki.

OSA2FELH

a02t10

44

0 s44

Csak szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola,
készségfejlesztő iskola és technikum, szakgimnázium feladatellátási helyek
töltik ki.

OSA2FELH

a02t10

45

0 s45

Csak szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola,
készségfejlesztő iskola és technikum, szakgimnázium feladatellátási helyek
töltik ki.
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OSA2FELH

a02t10

46

0 s46

Csak szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola,
készségfejlesztő iskola és technikum, szakgimnázium feladatellátási helyek
töltik ki.

OSA2FELH

a02t10

47

0 s47

Alapfokú művészetoktatási feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni.

OSA2FELH

a02t10

48

0 s48

Alapfokú művészetoktatási feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni.

OSA2FELH

a02t10

49

0 s49

Alapfokú művészetoktatási feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni.

OSA2FELH

a02t10

50

0 s50

Alapfokú művészetoktatási feladatellátási helyekre vonatkozóan kell kitölteni.

OSA2FELH

a02t11

0

0

Gyógytestnevelés, nyitóadatok - Az 1. oszlopban az összes részvevő
tanulót számát kell megadni. Csak a nappali rendszerű oktatásban
résztvevő tanulókra kell a táblázatot kitölteni. Óvodai és iskolai (kivéve
alapfokú művészeti iskola) feladatellátási helyek töltik.

OSA2FELH

a02t11

2

0 s02

Az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat során könnyített
testnevelésre utaltak száma. Könnyített testnevelési órán vesz részt a
tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai állapota leromlott, kismértékű
mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési
órák egyes gyakorlatait nem végezheti.

OSA2FELH

a02t11

3

0 s03

Az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat során gyógytestnevelésre
utaltak, és gyógytestnevelésben résztvevők száma. Gyógytestnevelés - a
testnevelési órák helyett szervezett foglalkozás azoknak a tanulóknak, akik
mozgásszervi, belgyógyászati vagy más elváltozás miatt sajátos, az
állapotát figyelembe vevő foglalkozások. Feladata a gyermek, tanuló
speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása. A tanuló orvosi
javaslat alapján testnevelési órán is részt vehet.

OSA2FELH

a02t11

4

0 s04

Testnevelés alól felmentettek: akik felmentés miatt semmilyen
intézményesen szervezett testnevelési foglalkozáson nem vesznek részt
rendszeresen. A tanuló mozgásszervi, belgyógyászati stb. elváltozása nem
teszi lehetővé a gyógytestnevelési órán való részvételt sem.

OSA2FELH

a02t12

0

0

Gyermek- és diákjóléti adatok - A táblázatot kitöltik az óvodai, általános
iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátási típusok. Csak a nappali rendszerű oktatásban tanulókat kell a
táblázatban szerepeltetni.

OSA2FELH

a02t12

1

0 s01

A családi körülmények miatt az iskola nyilvántartásában szereplő
veszélyeztetett (alultáplált, otthoni bántalmazásnak kitett, elhanyagolt)
gyermekeket, tanulókat kell idesorolni (a tanító, az osztályfőnök megítélése
szerint). Ide kell sorolni a drog-függőség tüneteit mutató gyermekeket,
fiatalokat is.

OSA2FELH

a02t12

2

0 s02

Félnapos óvodás - csak az óvoda feladatellátási hely tölti ki. Azok a
gyermekek tartoznak ide, akik ebéd után nem igénylik a foglalkoztatást.

OSA2FELH

a02t12

3

0 s03

Diáksport egyesület tagja - Óvodai feladatellátási helyek nem töltik ki! Az
iskolai és iskolán kívüli diáksportegyesület tagjait kérjük itt megadni.

OSA2FELH

a02t12

4

0 s04

Összes étkező - a kollégiumban étkezők nélkül.

OSA2FELH

a02t12

8

0 s08

Kollégiumban lakó - Az adott feladatellátási laphoz sorolt gyermekek,
tanulók közül kollégiumban (kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkezők)
elhelyezettek.

OSA2FELH

a02t12

10

0 s10

Externátust igénybevevő - azokat az externátusi ellátásban részesülő
tanulókat kell feltüntetni, akik részére férőhely hiányában nem lehetett
kollégiumi ellátást biztosítani, lakhatásuk költségeit pedig a fenntartó vállalja.
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OSA2FELH

a02t12

11

0 s11

Saját elhelyezéséről gondoskodó (szüleinél, rokonainál, albérletben lakó
stb.) - azok, akik elhelyezését szüleik ill. maguk oldják meg (pl. szüleiknél,
albérletben lakók stb.). Ide sorolandók az átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett gyermekek, tanulók is.

OSA2FELH

a02t12

12

0 s12

Összesen (feladatellátási hely nappali rendszerű oktatásban tanulók
összesen) - Kollégiumban lakók, Externátust igénybe vevők és Saját
elhelyezésükről gondoskodók száma együtt (s08+s10+s11). Egyenlő az
adott feladatellátási helyen nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók
összes számával (a02t48s01 o01 - o04).

OSA2FELH

a02t12

13

0 s13

Önkormányzati, köz-, ill. magánalapítványi forrásból szociális ösztöndíjban,
illetve szociális támogatásban - tehetségmentés céljából, ill. szociális
helyzet miatt - részesülő tanulók számítandók ide (Nkt. 46. §-ának (6) bek.
q) pontja és lásd még az 1997. XXXI. törvény A gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló törvényt). Óvodai feladatellátási hely típusok
nem töltik ki!

OSA2FELH

a02t12

14

0 s14

Összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára díjazásban részesülő tanulók szakiskola, készségfejlesztő iskola, szakképző iskola (kifutó
szakközépiskola), technikum, szakgimnázium töltheti.

OSA2FELH

a02t12

15

0 s15

Gyakorlati képzés időtartamára adott kedvezményes étkezés - 2011. évi
CLXXXVII. törvény A szakképzésről 68. §-a, a 4/2002 (II. 26.) OM rendelet
az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól) szerint
a gyakorlati képzés időtartamára adott kedvezményes étkezésben
részesülők száma. Csak szakiskolai, speciális szakiskola és szakképző
iskola (kifutó szakközépiskola) feladatellátási helyek töltik ki.

OSA2FELH

a02t12

16

0 s16

Útiköltség-térítés a tanulmányok alatti vizsgára, beszámolóra utazásra 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről 68. §-a, a 4/2002 (II. 26.) OM
rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók
juttatásairól) szerint az útiköltség-térítésben részesülő tanulók száma. Csak
szakiskolai, speciális szakiskola és szakképző iskola (kifutó
szakközépiskola) feladatellátási helyek töltik ki.

OSA2FELH

a02t12

17

0 s17

Tandíjfizetési kötelezett - a Nkt. , illetve 229/2012 (VIII. 28) Korm. rendelet
36 -37 § -ában foglaltak szerinti tandíjfizetési kötelezetteket kell számba
venni.

OSA2FELH

a02t12

18

0 s18

Térítési díj-fizetési kötelezett - az Nkt-ban, illetve a 229/2012 (VIII. 28.)
Korm. rendelet 34-35. §, illetve 37. §-ában foglaltak szerinti térítési díjfizetési kötelezetteket kell számba venni. A gyermekétkeztetésért térítési
díjat fizető gyermekek/tanulók számát itt nem kell szerepeltetni.

OSA2FELH

a02t12

19

0 s19

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesülők (hiány-szakképesítést
tanulók) - új sor - szakiskola, készségfejlesztő iskola, szakképző iskola
(kifutó szakközépiskola), technikum, szakgimnázium töltheti.

OSA2FELH

a02t12

20

0 s20

Szakképzési Hídprogram, dobbantó program ösztöndíjban részesülők szakiskola, készségfejlesztő iskola, szakképző iskola (kifutó
szakközépiskola), technikum, szakgimnázium töltheti.

OSA2FELH

a02t13

0

0

Az intézményi adatlapon a Nevelési, oktatási és gyakorlati helyiségek adatai
táblázatban (a01t03) megadott oktatási, nevelési helyiségeket kell
részletezni a különböző feladatellátási helyekre vonatkozóan. A besorolást a
többségi elv szerint kell végezni, vagyis ahhoz a feladatellátási helyhez kell
besorolni az intézményi adatlapon megadott oktatási, nevelési helyiségeket
és a hozzájuk tartozó férőhelyek számát, amelyik feladatellátási helyen
használják nagyobb mértékben. A táblázatot a pedagógiai szakszolgálat,
pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatellátási hely típusok nem töltik ki!

OSA2FELH

a02t13

0

2 o02

Férőhely - Az adott helyiség befogadó képességet kell megadni (hány fő
elhelyezésére alkalmas). Soronként az 1. oszlopban megadott összes
helyiség együttes befogadóképességét kell feltüntetni.

sor oszlop cellanév

magyarázat
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OSA2FELH

a02t13

1

1 s01o01

Osztályterem/óvodai csoportszoba - Az intézményi adatlap a01t03
táblázatában megadott osztályterem (s01), illetve óvodai csoportszoba (s04)
számának részletezése feladatellátási helyenként. Óvodai, iskolai, alapfokú
művészetoktatási, fejlesztő nevelés-oktatás feladatellátási hely esetén
töltendő.

OSA2FELH

a02t13

1

2 s01o02

Az első oszlopban megadott osztályterem(ek)/csoportszoba(k) együttes
befogadóképességét kell megadni. Figyelem! Az óvodai férőhelyek
esetében nem a csoportonkénti férőhelyet kell megadni, hanem az adott
OSA2FELH adatlaphoz tartozó valamennyi csoportszoba férőhelyét.

OSA2FELH

a02t13

2

1 s02o01

Szaktanterem - Az intézményi adatlap a01t03 táblázatában megadott
szaktanterem (s07) számának részletezése feladatellátási helyekre
lebontva. Iskolai, alapfokú művészetoktatási, illetve fejlesztő nevelésoktatás feladatellátási hely esetén is töltendő. Abban az esetben, ha a
szaktanterem osztályteremként is funkcionál, többségi elv alapján oda kell
sorolni, ahol nagyobb óraszámban használják.

OSA2FELH

a02t13

2

2 s02o02

Az első oszlopban megadott szakterem(ek) együttes befogadóképességét
kell megadni.

OSA2FELH

a02t13

3

1 s03o01

Tornaterem - Az intézményi adatlap a01t03 táblázatában megadott
tornaterem (s16) számának részletezése feladatellátási helyekre lebontva.
Óvodai, iskolai, alapfokú művészetoktatási, kollégiumi és fejlesztő nevelésoktatás feladatellátási hely esetén töltendő.

OSA2FELH

a02t13

4

1 s04o01

Tornaszoba - Az intézményi adatlap a01t03 táblázatában megadott
tornaszoba (s15) számának részletezése feladatellátási helyekre lebontva.
Óvodai, iskolai, alapfokú művészetoktatási, kollégiumi és fejlesztő nevelésoktatás feladatellátási hely esetén töltendő.

OSA2FELH

a02t13

5

2 s05o02

Kollégium - a kollégiumi férőhelyeket kell megadni. Csak kollégium típusú
feladatellátási helyeknek kell kitölteni!

OSA2FELH

a02t13

6

0 s06

Logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba - Óvodák, általános iskolák,
középfokú és szakképző iskolák és fejlesztő nevelés-oktatás esetén
tölthető, a 20/2012. EMMI rendeletnek megfelelően.

OSA2FELH

a02t13

7

0 s07

Iskolapszichológusi szoba - Óvodák, általános iskolák, középfokú és
szakképző iskolák és fejlesztő nevelés-oktatás esetén tölthető, a 20/2012.
EMMI rendeletnek megfelelően.

OSA2FELH

a02t14

0

0

A táblázatban az adott feladatellátás lapon számbavett nem magyar
állampolgárságú tanulókat kell szerepeltetni. Ebben a táblában a csak
külföldi állampolgárságú gyermekeket, tanulókat szerepeltessék! A kettős magyar és egyéb - állampolgárságú tanulók számát az a02t106 táblában
kell feltüntetni. Az ismeretlen állampolgárságú tanulókat a szülő
(gondviselő) állampolgársága szerint sorolják be. Ki kell tölteni az óvodai,
általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátási helyeknek!

OSA2FELH

a02t14

0

1 o01

A megjelenő ország listából kell kiválasztani a megfelelő országot.

OSA2FELH

a02t14

0

17 o17

Ebben az oszlopban az összes külföldi állampolgárságú gyermekből,
tanulóból a magyar nemzetiségűek számát kell megadni országonként.

OSA2FELH

a02t14

0

18 o18

Menedékjogot kérő, menekült, menedékes.

OSA2FELH

a02t14

0

19 o19

A szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja.

OSA2FELH

a02t14

0

20 o20

Bevándorolt vagy letelepedett jogállású, ill. a Magyarország területén való
tartózkodásra jogosító engedélye van.

sor oszlop cellanév

magyarázat
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OSA2FELH

a02t14

2

OSA2FELH

a02t15

0

0

Iskolai és a kollégium típusú feladatellátás esetén kell kitölteni a táblázatot!
Csak a nappali rendszerű oktatásban tanulókat kell a táblában szerepeltetni.
Ha egy tanuló több tanórán kívüli foglalkozáson is részt vesz, akkor őt
mindegyik foglalkozásnál be kell számítani.

OSA2FELH

a02t15

0

3 o03

Pedagógus óra - a rendszeres foglalkozásokra lekötött heti pedagógus
óraszám. Ide azokat a pedagógus órákat kell beszámolni, amelyek a
pedagógiai program szerint, a pedagógus munkaidejébe beszámított órák
(túlmunka is). A térítéses tanfolyamokon töltött időt itt nem lehet figyelembe
venni.

OSA2FELH

a02t15

1

0 s01

Szakkör, érdeklődési kör közé sorolandók a hagyományos és a tanulók
érdeklődési köre szerint szerveződött szakkörök (például honismereti
szakkör)

OSA2FELH

a02t15

2

0 s02

Művészeti csoport közé értendő pl. a színjátszó csoport, táncegyüttes,
zenekar.

OSA2FELH

a02t15

6

0 s06

Napközi - az adott feladatellátás laphoz tartozó napközis foglalkozások
tartására szervezett csoportok, a résztvevő tanulók, illetve a pedagógus óra
számát kell megadni.

OSA2FELH

a02t15

6

2 s06o02

Napközis foglalkozásokon részt vevő tanulók: ha a feladatellátási lapon
feltüntett tanulókon kívül, máshonnan is járnak ide napközisek, azok számát
is szerepeltetni kell.

OSA2FELH

a02t15

7

0 s07

Délutáni egyéb foglalkozás - az adott feladatellátás laphoz tartozó délutáni
egyéb - az a02t15 tábla 1-6. soraiba nem sorolható - foglalkozások tartására
szervezett csoportok, a résztvevő tanulók, illetve a pedagógus óra számát
kell megadni.

OSA2FELH

a02t15

7

2 s07o02

Délutáni egyéb foglalkozás - résztvevő tanulók: ha a feladatellátási lapon
feltüntett tanulókon kívül, máshonnan is járnak ide tanulók, azok számát is
szerepeltetni kell.

OSA2FELH

a02t19

0

0

Kitöltendő óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi,
technikumi, szakgimnáziumi, fejlesztő nevelés-oktatás, alapfokú
művészetoktatási, kollégiumi és kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás,
óvodai nevelés feladatellátási helyeknek

OSA2FELH

a02t19

0

1 o01

Számítógépek nyitóállománya - az adott feladatellátási helyen oktatási célra
használt számítógépek nyitóadata. Az intézményi adatlapon az a01t02
táblázatban oktatási célra használt munkaállomás sorában (s08) megadott
számítógépeket kell ebben a táblázatban részletezni feladatellátási helyekre
lebontva (az oktatási célra használt laptopokat is figyelembe kell venni).

OSA2FELH

a02t19

0

2 o02

Internetkapcsolattal rendelkező számítógépek száma - Azoknak a
számítógépeknek a száma, amelyek rendelkeznek internetkapcsolattal. Ha
itt ad meg adatot, ne felejtse el bejelölni az internet hozzáférés típusát
(a02g23)!

OSA2FELH

a02t19

0

3 o03

Számítógépet használó tanulók száma - azoknak a tanulóknak a száma,
akik az adott feladatellátási helyen oktatási célból valamilyen órakeretben
(kötelező vagy választható órakeretben) számítógépet használnak. Csak az
iskola saját tanulóit tüntessék fel!

OSA2FELH

a02t19

0

4 o04

Internetet oktatási célra használó tanárok száma - Az összes
foglalkoztatottak (fő munkaviszonyúak - teljes és részmunkaidős - és
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók) közül kell az internetet
oktatási célra használó tanárok számát megadni.

sor oszlop cellanév
15 s02o15

magyarázat
Magyarországon tanuló külföldi állampolgár tanulók száma összesen
megegyezik az adott feladatellátás lapon a lakóhely országa szerint
megadott táblában (a02t09) megadott külföldi állampolgárok számával
(a02t09s01o03 cella értékével)
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OSA2FELH

a02t19

0

5 o05

Informatikai képesítéssel, ismeretekkel rendelkező tanárok száma - Az
összes foglalkoztatottak (fő munkaviszonyúak - teljes és részmunkaidős és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók) közül kell az
informatikai képesítéssel, ismeretekkel rendelkező tanárok számát megadni.

OSA2FELH

a02t19

0

6 o06

Interaktív táblával és hozzá tartozó munkaállomással felszerelt tantermek
száma - Az interaktív táblával és hozzá tartozó munkaállomással felszerelt
osztálytermek, szaktantermek számát kell itt feltüntetni. Az itt megadott
érték nem lehet nagyobb, mint az a02t13 táblában az osztálytermek és
szaktantermek együttes száma.

OSA2FELH

a02t19

0

8 o08

Internet kapcsolattal rendelkező osztálytermek és szaktantermek száma Az internet kapcsolattal rendelkező osztálytermek, szaktantermek számát
kell itt feltüntetni. Az itt megadott érték nem lehet nagyobb, mint az a02 t13
táblában az osztálytermek és szaktantermek együttes száma.

OSA2FELH

a02t19

0

9 o09

WIFI (vezeték nélküli kommunikációt megvalósító) eszközökkel lefedett
osztálytermek száma. Az itt megadott érték nem lehet nagyobb, mint az
a02t13 táblában az osztálytermek és szaktantermek együttes száma.

OSA2FELH

a02t19

0

10 o10

Intranetre kapcsolt pedagógus munkaállomások száma. Az itt megadott
érték nem lehet nagyobb, mint a számítógépek nyitóállománya az o01
rovatban.

OSA2FELH

a02t19

0

11 o11

Okos mobileszközök száma - az adott feladatellátási helyen oktatási célra
használt okos mobileszközök nyitóadata. Az intézményi adatlapon az
a01t02 táblázatban szerplő okostelefonok (s44), tabletek (s45) és GPSvevők (s46) számát kell ebben a táblázatban részletezni feladatellátási
helyekre lebontva.

OSA2FELH

a02t19

0

12 o12

Okos mobileszközt használó tanulók száma - azoknak a tanulóknak a
száma, akik az adott feladatellátási helyen oktatási célból valamilyen
órakeretben (kötelező vagy választható órakeretben) az ugyanezen táblázat
o11 oszlopában megjelölt okos mobileszközt használják. Csak az iskola
saját tanulóit tüntessék fel!

OSA2FELH

a02t19

0

13 o13

Okos mobileszközt használó pedagógusok száma - Az összes
foglalkoztatottak (fő munkaviszonyúak - teljes és részmunkaidős - és
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók) közül kell az
ugyanezen táblázat o11 oszlopában megjelölt okos mobileszközt használó
tanárok számát megadni.

OSA2FELH

a02t42

0

0

Nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusok, óvodapedagógusok száma a
nevelés, oktatás formája szerint, nyelvenként, nyitóadatok - A fő
munkaviszonyú és az óraadó pedagógusokat is szerepeltetni kell. Ha egy
pedagógus több feladatellátási helyen is oktat: csak az egyik helyen
szerepeltessék, ott, ahol több órát tanít. Ki kell tölteni óvodai, általános
iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátás esetén!

OSA2FELH

a02t48

0

0

Összesítő táblázat

OSA2FELH

a02t48

1

0 s01

Tanév eleji létszám - óvoda, iskola, alapfokú művészetoktatás, kollégium és
fejlesztő nevelés-oktatás esetén a tanév, nevelési év október 1-jei nyitó
gyermek, tanuló létszáma.

sor oszlop cellanév

magyarázat
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OSA2FELH

a02t48

1

1 s01o01

Gyermekek, tanulók száma összesen - tanév eleji létszám - óvodai,
általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátások esetén az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulói
adatlapok a Gyermekek, tanulók létszámának nyitóadatai táblázat (a04t18)
Gyermekek, tanulók száma sor összesen (s02o14) rovatainak összege. fejlesztő nevelés-oktatás esetén az ilyen típusú feladatellátási hely
adatlapok a02t73s19o01 rovatok összege. - alapfokú művészetoktatásnál
az adott feladatellátási helyhez tartozó alapfokú művészetoktatási adatlapok
a Tanulók számának nyitóadatai a rendszeres iskolai tanulmányaik szerint
táblázat (a11t45) Tanulók száma összesen sor létszám összesen oszlopa
(s01o01) rovatainak összege. - kollégium feladatellátás esetén az adott
feladatellátási hely adatlapon a Kollégiumban elhelyezett gyermekek,
tanulók számának nyitóadatai a feladatellátás típusa szerint táblázat
(a02t50) összesen sorának összesen oszlopa (s09o01) rovatainak
összege. - Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás, óvodai nevelés esetén az
adott feladatellátási hely a02t116 tábla s01+s02+…+s12 összesen
oszlopa. - Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
esetén az adott feladatellátási hely a02t72s08o01 rovata. - A többi
feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

1

2 s01o02

Integrált gyógypedagógiai képzésben tanulók száma összesen - tanév eleji
létszám - óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátások esetén az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulói
adatlapok a Gyermekek, tanulók létszámának nyitóadatai táblázat (a04t18)
Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sor
összesen (s08o14) rovatainak összege. A többi feladatellátási hely típus
esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

1

3 s01o03

Gyógypedagógiai tanterv szerint tanulók összesen - tanév eleji létszám óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátások esetén a megfelelő feladatellátási helyhez
tartozó tanulói adatlapok, ha a gyógypedagógiai jelleg jelölve van
(a02g10c06), Gyermekek, tanulók létszámának nyitóadatai táblázat
(a04t18) Gyermekek, tanulók száma sor összesen oszlop (s02o14)
rovatainak összege. - fejlesztő nevelés-oktatás esetén értéke megegyezik
ennek a táblának az s01o01 rovatával. - Gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés és gondozás esetén az adott feladatellátási hely
a02t72s08o01 rovata. - A többi feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

1

4 s01o04

Felnőttoktatási tanterv szerint tanulók összesen - tanév eleji létszám általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátások esetén az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulói
adatlapok, ahol a felnőttoktatási tanterv (a02g10c05) jelölve van, a
Gyermekek, tanulók létszámának nyitóadatai táblázat (a04t18) Gyermekek,
tanulók száma sor összesen (s02o14) rovatainak összege. A többi
feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

1

5 s01o05

Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevők - tanév eleji létszám óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátások esetén az adott feladatellátási helyhez
tartozó tanulói adatlapokon, az a04t37 táblák Összesen oszlopának (o15)
minden sorának (s2-s44) összege. - Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás,
óvodai nevelés esetén az adott feladatellátási hely a02t116 tábla
s01+s02+…+s12 összesen oszlopa. - A többi feladatellátási hely típus
esetén üres/tiltott.
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OSA2FELH

a02t48

1

6 s01o06

Szakképző évfolyamokon tanulók - tanév eleji létszám - szakképző iskolai
(kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátás esetén az adott feladatellátási helyhez
tartozó tanulói adatlap(ok), ahol a Szakképzés rovatban a Szakképző
évfolyamok (a04g10c10) van jelölve, a Gyermekek, tanulók létszámának
nyitóadatai táblázat (a04t18) Gyermekek, tanulók száma sor összesen
(s02o14) rovatainak összege. A többi feladatellátási hely típus esetén
üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

2

0 s02

Tanév eleji létszámból a leányok száma - óvoda, iskola, alapfokú
művészetoktatás, kollégium és fejlesztő nevelés - oktatás esetén a tanév,
nevelési év október 1-jei nyitó gyermek, tanuló létszáma.

OSA2FELH

a02t48

2

1 s02o01

Gyermekek, tanulók számából a leányok száma - óvodai, általános iskolai,
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő
iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátások esetén
az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulói adatlapok a Gyermekek,
tanulók létszámának nyitóadatai táblázat (a04t18) Gyermekek, tanulók
számából a leányok sor összesen (s03o14) rovatainak összege. - fejlesztő
nevelés- oktatás esetén az ilyen típusú feladatellátási hely adatlapok
a02t73s19o02 rovatok összege. - alapfokú művészetoktatásnál az adott
feladatellátási helyhez tartozó alapfokú művészetoktatási adatlapok a
Tanulók számának nyitóadatai a rendszeres iskolai tanulmányaik szerint
táblázat (a11t45) Tanulók száma összesen sor ebből leány oszlopa
(s01o02) rovatainak összege. - kollégium feladatellátás esetén az adott
feladatellátási hely adatlapok a Kollégiumban, diákotthonban elhelyezett
gyermekek, tanulók számának nyitóadatai a feladatellátás típusa szerint
táblázat (a02t50) összesen sorának ebből leány oszlopa (s09o02)
rovatainak összege. -Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és
gondozás esetén az adott feladatellátási hely a02t72s08o02 rovata. - A
többi feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

2

2 s02o02

Integrált gyógypedagógiai képzésben tanuló leányok száma - óvodai,
általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), gimnáziumi és
technikumi, szakgimnáziumi feladatellátások esetén az adott feladatellátási
helyhez tartozó tanulói adatlapok a Gyermekek, tanulók létszámának
nyitóadatai táblázat (a04t18) Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók sor összesenből leány (s08o15) rovatainak összege. A
többi feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

2

3 s02o03

Gyógypedagógiai tanterv szerint tanuló leányok száma - óvodai, általános
iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátások esetén a megfelelő feladatellátási helyhez tartozó tanulói
adatlapok, ha a gyógypedagógiai jelleget (a04g10c06) jelölve van,
Gyermekek, tanulók létszámának nyitóadatai táblázat (a04t18) leány sor
összesen oszlop (s03o14) rovatainak összege. - fejlesztő nevelés-oktatás
esetén értéke megegyezik ennek a táblának az s02o01 rovatával. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás esetén az adott
feladatellátási hely a02t72s08o02 rovata. - A többi feladatellátási hely típus
esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

2

4 s02o04

Felnőttoktatási tanterv szerint tanuló leányok száma - általános iskolai,
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő
iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátások esetén
a megfelelő feladatellátási helyhez tartozó tanulói adatlapok, ha
felnőttoktatási tanterv (a04g10c05) jelölve van, Gyermekek, tanulók
létszámának nyitóadatai táblázat (a04t18) leány sor összesen oszlop
(s03o14) rovatainak összege. A többi feladatellátási hely típus esetén
üres/tiltott.
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OSA2FELH

a02t48

2

6 s02o06

A szakképző évfolyamokon tanuló leányok száma - szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátás esetén az adott feladatellátási helyhez
tartozó tanulói adatlap(ok), ahol a Szakképzés rovatban a Szakképző
évfolyamok (a04g10c10) van jelölve, a Gyermekek, tanulók létszámának
nyitóadatai táblázat (a04t18) Gyermekek, tanulók számából a leányok
száma sor összesen (s03o14) rovatainak összege. A többi feladatellátási
hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

3

0 s03

Előző tanév végi létszám - az adott feladatellátási helyen valamilyen
képzésben, oktatásban résztvevők előző tanév végi létszáma, illetve
pedagógiai szakszolgálatok esetén előző évi (beszámolási időszak)
tevékenységük adatai.

OSA2FELH

a02t48

3

1 s03o01

Előző tanév végi létszám - gyermekek, tanulók száma összesen - általános
iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátások esetén az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulói
adatlapok a Tanév végi eredmények a beszámolási időszakban táblázat
(a04t22) A tanév végi létszám sor összesen (s02o14) rovatainak összege. logopédiai ellátás pedagógiai szakszolgálat feladatellátás esetén az adott
feladatellátáshoz tartozó logopédiai ellátás adatlapok a Beszédjavításban
részesültek száma a beszédhiba típusa szerint táblázat (a08t30) összesen
sorának összesen oszlopa (s18o09) rovatainak összege. - nevelési
tanácsadás pedagógiai szakszolgálat feladatellátás esetén az adott
feladatellátáshoz tartozó nevelési tanácsadó adatlapok A tanácsadót
igénybevevők megoszlása oktatási szintek szerint táblázat (a09t31)
összesen sorának összesen oszlopa (s21o08) rovatainak összege. szakértői bizottság pedagógiai szakszolgálat feladatellátás esetén az adott
feladatellátáshoz tartozó szakértői és rehabilitációs bizottság adatlapok a
Szakértői és rehabilitációs bizottságok tevékenységét összefoglaló adatok I.
táblázat (a10t35) a bizottság által vizsgált (tanácsadásban részesített)
gyermekek sorának összesen oszlopa (s01o13) rovatainak összege.
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálat
feladatellátási hely esetén a02t85s01o04 rovatainak összege, - Konduktív
pedagógiai ellátás pedagógiai szakszolgálat feladatellátási hely esetén
a02t86s06o01 rovatainak összege. - Gyógytestnevelés esetén az adott
feladatellátási lap a02t112s01o04. - Utazó gyógypedagógusi, utazó
konduktori hálózat esetén az adott feladatellátási lap
a02t109s01o01+s02o01+s03o01. - Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai
ellátás esetén az adott feladatellátási lap a02t104s01o01. - Kiemelten
tehetséges gyermekek, tanulók gondozása esetén az adott feladatellátási
lap a02t105s01o0. - A többi feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

3

3 s03o03

Előző tanév végi létszám - gyógypedagógiai tanterv szerint tanulók
összesen - általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátások esetén a megfelelő feladatellátási helyhez
tartozó tanulói adatlapok, ha a gyógypedagógiai jelleg jelölve van
(a02g10c06), Tanév végi eredmények a beszámolási időszakban táblázat
(a04t22) Tanévvégi létszám sor összesen oszlop (s02o14) rovatainak
összege. A többi feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

3

4 s03o04

Előző tanév végi létszám - felnőttoktatási tanterv szerint tanulók összesen általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátások esetén az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulói
adatlapok, ahol a felnőttoktatási tanterv (a02g10c05) jelölve van, a Tanév
végi eredmények a beszámolási időszakban táblázat (a04t22) Tanévvégi
létszám sor összesen (s02o14) rovatainak összege. A többi feladatellátási
hely típus esetén üres/tiltott.
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OSA2FELH

a02t48

3

6 s03o06

Előző tanév végi létszám - szakképző évfolyamokon tanulók - szakképző
iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai és
technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén az adott feladatellátási
helyhez tartozó tanulói adatlap(ok), ahol a Szakképzés rovatban a
Szakképző évfolyamok (a04g10c10) van jelölve, a Tanév végi eredmények
a beszámolási időszakban táblázat (a04t22) Tanévvégi létszám sor
összesen (s02o14) rovatainak összege. A többi feladatellátási hely típus
esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

4

0 s04

Általános iskolában és 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban a 8. évfolyamot
eredményesen végzettek (továbblépők)

OSA2FELH

a02t48

4

1 s04o01

Általános iskolában és 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban a 8. évfolyamot
eredményesen végzettek (továbblépők) - általános iskolai feladatellátási
helynél az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulói adatlapok a Tanév
végi eredmények a beszámolási időszakban táblázat (a04t22) Továbblép
(tanulmányait sikeresen befejezte) sor 8. évfolyamos (s03 megfelelő
évfolyamoszlopa) rovatainak összege. - gimnáziumi feladatellátási hely
esetén az adott feladatellátási helyhez tartozó azon tanulói adatlapok, ahol
a Gimnázium rovatban a 6 évfolyamos, illetve 8 évfolyamos rovat
(a04g10c08) jelölve van, a Tanév végi eredmények a beszámolási
időszakban táblázat (a04t22) Továbblép (tanulmányait sikeresen befejezte)
sor 8. évfolyamos (s03 megfelelő évfolyamoszlopa) rovatainak összege. A
többi feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

4

3 s04o03

Általános iskolában és 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban a 8. évfolyamot
eredményesen végzettek (továbblépők) - Gyógypedagógiai tanterv szerint
tanulók összesen - általános iskolai feladatellátási helynél az adott
feladatellátási helyhez tartozó tanulói adatlapok, ahol a gyógypedagógiai
jelleg (a04g10c06) jelölve van, a Tanév végi eredmények a beszámolási
időszakban táblázat (a04t22) Továbblép (tanulmányait sikeresen befejezte)
sor 8. évfolyamos (s03 megfelelő évfolyamoszlopa) rovatainak összege. gimnáziumi feladatellátási hely esetén az adott feladatellátási helyhez
tartozó azon tanulói adatlapok, ahol a Gimnázium rovatban a 6 évfolyamos,
illetve 8 évfolyamos rovat (a04g10c08) jelölve van, illetve a
gyógypedagógiai jelleg (a04g10c06) jelölve van. a Tanév végi eredmények
a beszámolási időszakban táblázat (a04t22) Továbblép (tanulmányait
sikeresen befejezte) sor 8. évfolyamos (s03 megfelelő évfolyamoszlopa)
rovatainak összege. A többi feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t48

4

4 s04o04

Általános iskolában és 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban a 8. évfolyamot
eredményesen végzettek (továbblépők) - Felnőttoktatási tanterv szerint
tanulók összesen - általános iskolai feladatellátási helynél az adott
feladatellátási helyhez tartozó tanulói adatlapok, ahol a felnőttoktatási
tanterv (a04g10c05) jelölve van, a Tanév végi eredmények a beszámolási
időszakban táblázat (a04t22) Továbblép (tanulmányait sikeresen befejezte)
sor 8. évfolyamos (s03 megfelelő évfolyamoszlopa) rovatainak összege. gimnáziumi feladatellátási hely esetén az adott feladatellátási helyhez
tartozó azon tanulói adatlapok, ahol a Gimnázium rovatban a 6 évfolyamos,
illetve 8 évfolyamos rovat (a04g10c08) jelölve van, illetve a felnőttoktatási
tanterv (a04g10c05) jelölve van, a Tanév végi eredmények a beszámolási
időszakban táblázat (a04t22) Továbblép (tanulmányait sikeresen befejezte)
sor 8. évfolyamos (s03 megfelelő évfolyam oszlopa) rovatainak összege. A
többi feladatellátási hely típus esetén üres/tiltott.

OSA2FELH

a02t50

0

0

A táblában a kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkező tanulókat kell
szerepeltetni. A táblázatot csak kollégium típusú feladatellátási hely tölti ki a
nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulókra. A gyógypedagógiai
bentlakásos intézmény is kollégium típusú feladatellátási helynek számít.

OSA2FELH

a02t50

0

3 o03

A fogyatékosság besorolásánál, ha a tanulónak több fogyatékossága van, a
súlyosabb fogyatékosság szerint sorolják be a tanulókat. Minden sorban
fennáll az (o03+o04+o05)<=o01 összefüggés (a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók száma együtt nem lehet nagyobb, mint az összesen.)
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OSA2FELH

a02t50

0

4 o04

A fogyatékosság besorolásánál, ha a tanulónak több fogyatékossága van, a
súlyosabb fogyatékosság szerint sorolják be a tanulókat. Minden sorban
fennáll az (o03+o04+o05)<=o01 összefüggés (a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók száma együtt nem lehet nagyobb, mint az összesen.)

OSA2FELH

a02t50

0

5 o05

A fogyatékosság besorolásánál, ha a tanulónak több fogyatékossága van, a
súlyosabb fogyatékosság szerint sorolják be a tanulókat. Minden sorban
fennáll az (o03+o04+o05)<=o01 összefüggés (a sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók száma együtt nem lehet nagyobb, mint az összesen.)

OSA2FELH

a02t50

0

6 o06

Otthont nyújtó ellátásban részesülő - 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 53. § szerinti ellátásban részesülő.

OSA2FELH

a02t50

0

7 o07

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók - A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. § (1)
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi
körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről
vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen
lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort
nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
A Gyvt. 161/Q. § (2) bekezdése alapján: "Azok a tanulók, akik hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján 2013. szeptember 1-jén az
Arany János Tehetséggondozó Programban, az Arany János Kollégiumi
Programban vagy az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban, az
Útravaló Ösztöndíjprogramban, óvodai fejlesztő programban,
képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek részt vagy
ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy a
tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályok
szerint minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos
helyzetűnek." A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók számát
nem kérjük a hátrányos helyzetűek között is szerepeltetni (a halmozottan
hátrányos helyzetűek száma nem "-ebből" rovat). A hátrányos helyzetű
rovat és a halmozottan hátrányos helyzetű rovat összege soronként nem
haladhatja meg az Összesen oszlop értékét.
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OSA2FELH

a02t50

0

8 o08

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók - A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
67/A. § (2) Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés (ld. Hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók rovatnál) a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói
ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt. A Gyvt. 161/Q. § (2) bekezdése alapján: "Azok a tanulók, akik
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján 2013. szeptember
1-jén az Arany János Tehetséggondozó Programban, az Arany János
Kollégiumi Programban vagy az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai
Programban, az Útravaló Ösztöndíjprogramban, óvodai fejlesztő
programban, képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek
részt vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy
a tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos
szabályok szerint minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan
hátrányos helyzetűnek." A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók számát nem kérjük a hátrányos helyzetűek között is szerepeltetni (a
halmozottan hátrányos helyzetűek száma nem "-ebből" rovat). A hátrányos
helyzetű rovat és a halmozottan hátrányos helyzetű rovat összege
soronként nem haladhatja meg az Összesen oszlop értékét.

OSA2FELH

a02t50

0

9 o09

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - 1997. évi XXXI.
Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 19.§ szerinti
ellátásban részesülő.

OSA2FELH

a02t50

0

10 o10

Arany János Tehetséggondozó Programban vesz részt a kollégiumban
elhelyezettek közül.

OSA2FELH

a02t50

0

11 o11

Arany János Kollégiumi Programban vesz részt a kollégiumban
elhelyezettek közül.

OSA2FELH

a02t50

0

12 o12

Arany János Kollégiumi-Szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola)
Programban vesz részt a kollégiumban elhelyezettek közül.

OSA2FELH

a02t50

12

0 s12

Externátusi ellátásban részesített - Ezeknek a gyermekeknek, tanulóknak a
száma nincs benne az a02t50 tábla Összesen (s09) sorában.

OSA2FELH

a02t50

13

0 s13

Externátusi ellátásban részesítettekből azoknak a gyermekeknek,
tanulóknak a száma akiknek a lakhatását a fenntartó vagy az intézmény
fedezi.

OSA2FELH

a02t50

14

0 s14

Étkezők száma - új sor

OSA2FELH

a02t50

15

0 s15

Térítés nélkül étkezők (az összes étkezőből) - új sor

OSA2FELH

a02t50

16

0 s16

Kedvezményesen étkezők (az összes étkezőből) - új sor

OSA2FELH

a02t52

0

0

Összesítő táblázat - A táblázatban a beszámolási időszakban érettségi
bizonyítványt szerzett vagy szakmai vizsgát tett tanulók szerepelnek kor
szerinti megoszlásban. A táblázat rovatai az a04t67 A beszámolási
időszakban sikeres rendes érettségi vizsgát tett tanulók életkor szerint
táblázat, illetve az a04t68 A beszámolási időszakban sikeres szakmai
vizsgát tett tanulók életkor szerint, a szakképesítés szintje szerint táblázat
megadott tanulólétszámainak összesítése.

OSA2FELH

a02t52

0

1 o01

Érettségi bizonyítványt szerzett összesen - Gimnáziumi és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátás esetén a megfelelő feladatellátás laphoz
tartozó OSA4TANU tanulói adatlapok az a04t67 A beszámolási időszakban
sikeres rendes érettségi vizsgát tett tanulók életkor szerint táblában
megadott Érettségi bizonyítványt szerzett összesen (a04t67o01) oszlop
rovatainak összesítése.
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OSA2FELH

a02t52

0

2 o02

Érettségi bizonyítványt szerzett leány - Gimnáziumi és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátás esetén a megfelelő feladatellátás laphoz
tartozó OSA4TANU tanulói adatlapok az a04t67 A beszámolási időszakban
sikeres rendes érettségi vizsgát tett tanulók életkor szerint táblában
megadott Érettségi bizonyítványt szerzett leány (a04t67o02) oszlop
rovatainak összesítése.

OSA2FELH

a02t52

0

3 o03

Érettségi bizonyítványt szerzett, szakiskolai képesítéssel rendelkező Gimnázium és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén a
megfelelő feladatellátás laphoz tartozó OSA4TANU tanulói adatlapok az
a04t67 A beszámolási időszakban sikeres rendes érettségi vizsgát tett
tanulók életkor szerint táblában megadott Érettségi bizonyítványt szerzett,
szakiskolai képesítéssel rendelkező (a04t67o03) oszlop rovatainak
összesítése.

OSA2FELH

a02t52

0

4 o04

Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez nem kötött
szakképesítést szerzett tanulók összesen - Szakiskolai, készségfejlesztő
iskolai és szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola) feladatellátás esetén a
megfelelő feladatellátás laphoz tartozó OSA4TANU adatlapok a04t68 (A
beszámolási időszakban sikeres szakmai vizsgát tett tanulók életkor szerint,
a szakképesítés szintje szerint) táblái o01+o03+o05 oszlopainak
összesítése. Azokat a tanulói lapokat kell figyelembe venni, ahol a
Szakképzés rovatban a "szakképző évfolyamok" be van jelölve.

OSA2FELH

a02t52

0

5 o05

Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez nem kötött
szakképesítést szerzett leány tanulók - Szakiskolai, készségfejlesztő iskolai
és szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola) feladatellátás esetén a
megfelelő feladatellátás laphoz tartozó OSA4TANU adatlapok a04t68 táblái
o02+o04+o06 oszlopainak összesítése. Azokat a tanulói lapokat kell
figyelembe venni, ahol a Szakképzés rovatban a "szakképző évfolyamok"
be van jelölve.

OSA2FELH

a02t52

0

6 o06

Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez kötött szakképesítést
szerzett tanuló összesen - Szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola) és
szakgimnázumi feladatellátás esetén a megfelelő feladatellátás laphoz
tartozó OSA4TANU adatlapok a04t68 táblái o07 oszlopának összesítése.
Azokat a tanulói lapokat kell figyelembe venni, ahol a Szakképzés rovatban
a "szakképző évfolyamok" be van jelölve.

OSA2FELH

a02t52

0

7 o07

Középiskola utolsó évfolyamához vagy érettségihez kötött szakképesítést
szerzett leány tanulók - Szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola) és
szakgimnázumi feladatellátás esetén a megfelelő feladatellátás laphoz
tartozó OSA4TANU adatlapok a04t68 táblái o08 oszlopának összesítése.
Azokat a tanulói lapokat kell figyelembe venni, ahol a Szakképzés rovatban
a "szakképző évfolyamok" be van jelölve.

OSA2FELH

a02t52

1

0 s01

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

2

0 s02

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

3

0 s03

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

4

0 s04

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

5

0 s05

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

6

0 s06

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

7

0 s07

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.
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OSA2FELH

a02t52

8

0 s08

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

9

0 s09

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

10

0 s10

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

11

0 s11

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

12

0 s12

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

13

0 s13

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

14

0 s14

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

15

0 s15

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

16

0 s16

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

17

0 s17

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t52

18

0 s18

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor.

OSA2FELH

a02t53

0

0

Részben összesítő táblázat, de egyes sorait tölteni kell.

OSA2FELH

a02t53

2

0 s02

Összesen (s03+s18) (a04t16 alapján) - összesítő sor. Óvodai csoportok,
iskolai osztályok számának nyitóadata az a04t16-os táblázat alapján. Az
adott feladatellátási helyhez tartozó tanulói lapok a04t16 tábláinak (óvodai
csoportok iskolai osztályok számának nyitóadata táblázat) adataiból
számítódnak az osztálylétszámok.

OSA2FELH

a02t53

3

0 s03

Nappali rendszerű oktatás összesen (s04+s11) (a04t16 alapján) - összesítő
sor. Ebben a sorban az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulói
adatlapok a04t16 tábláinak óvodai csoportlétszámai ill. azon tanulói
adatlapok a04t16 tábláinak iskolai osztálylétszámai összegződnek, amelyen
a nappali rendszerű képzés be van jelölve. (Óvodai nevelésre/nappali
rendszerű iskolai oktatásra vonatkozik.)

OSA2FELH

a02t53

4

0 s04

Nappali oktatás (nem gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok)
(s05+s06+...+s10) (a04t16 alapján) - összesítő sor. Ebben a sorban az adott
feladatellátási helyhez tartozó azon tanulói adatlapok a04t16 tábláinak
óvodai csoportlétszámai összegződnek, ahol a gyógypedagógiai jelleg nincs
jelölve, ill. azon tanulói adatlapok a04t16 tábláinak iskolai osztálylétszámai
összegződnek, amelyet az adott feladatellátási hely nappali rendszerű nem
gyógypedagógiai tantervű oktatásban résztvevő tanulóiról töltött ki (a
gyógypedagógiai jelleg nincs jelölve). (Óvodai nevelésre/nappali rendszerű
iskolai oktatásra vonatkozik - ahol nincs sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók részére kialakított külön csoport/osztály.)

OSA2FELH

a02t53

5

0 s05

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű nem gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban
részt vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma
nem több mint 9 fős.
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OSA2FELH

a02t53

6

0 s06

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű nem gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban
részt vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma 1020 fő közé esik.

OSA2FELH

a02t53

7

0 s07

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű nem gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban
részt vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma 2125 fő közé esik.

OSA2FELH

a02t53

8

0 s08

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű nem gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban
részt vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma 2630 fő közé esik.

OSA2FELH

a02t53

9

0 s09

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű nem gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban
részt vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma 3134 fő közé esik.

OSA2FELH

a02t53

10

0 s10

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű nem gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban
részt vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma
legalább 35 fős.

OSA2FELH

a02t53

11

0 s11

Nappali oktatás (gyógypedagógiai tanterv szerinti osztályok)
(s12+s13+...+s17) (a04t16 alapján) - összesítő sor. Ebben a sorban az adott
feladatellátási helyhez tartozó azon tanulói adatlapok a04t16 tábláinak
óvodai csoportlétszámai, iskolai osztálylétszámai összegződnek, amelyet az
adott feladatellátási hely nappali rendszerű gyógypedagógiai tantervű
képzésében, oktatásban résztvevő tanulóiról töltött ki. (Óvodai
nevelésre/nappali rendszerű iskolai oktatásra vonatkozik - sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók részére kialakított külön csoportok/osztályok
esetén.)

OSA2FELH

a02t53

12

0 s12

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű gyógypedagógiai tantervű képzésében, oktatásban
résztvevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő
sorok, ha az s11 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály
létszáma nem több mint 9 fős.

OSA2FELH

a02t53

13

0 s13

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban részt
vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma 1020 fő közé esik.

OSA2FELH

a02t53

14

0 s14

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban részt
vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma 2125 fő közé esik.
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OSA2FELH

a02t53

15

0 s15

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban részt
vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma 2630 fő közé esik.

OSA2FELH

a02t53

16

0 s16

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban részt
vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma 3134 fő közé esik.

OSA2FELH

a02t53

17

0 s17

Óvodai csoportok, iskolai osztályok létszám-kategóriák szerinti bontása.
Nappali rendszerű gyógypedagógiai tantervű nevelésben, oktatásban részt
vevő gyermekekről, tanulókról kitöltött a04t16-os táblázatban szereplő
óvodai csoportok, iskolai osztályok számának részletezése. Kitöltendő sor,
ha az s04 sorban van adat és az óvodai csoport, iskolai osztály létszáma
legalább 35 fős.

OSA2FELH

a02t53

18

0 s18

Felnőttoktatás, nem nappali rendszerű összesen (a04t16 alapján) összesítő sor. Ebben a sorban az adott feladatellátási helyhez tartozó azon
tanulói adatlapok a04t16 tábláinak iskolai osztálylétszámai összegződnek,
amelyet az adott feladatellátási hely felnőttoktatási tantervű oktatásban,
szakképzésben felnőttképzési jogviszonyban résztvevő tanulóiról töltött ki.

OSA2FELH

a02t56

0

0

Az iskola a tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható)
tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés,
tehetséggondozás, konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek
átadása céljából a kötelező heti óraszámon túl a törvényben meghatározott
mértékben (Nkt.-nek megfelelően). Ki kell tölteni az iskolai és a kollégium
típusú feladatellátás esetén! Csak a nappali rendszerű oktatásban tanulókat
kell a táblában szerepeltetni. Egy tanuló többféle választható tanórai
foglalkozás keretében is számba vehető.

OSA2FELH

a02t56

0

3 o03

Pedagógus óra: heti óraszámot kell megadni. Ide azokat a rendszeres
foglalkozásokra lekötött pedagógus órákat kell beszámolni, amelyek a
pedagógiai program szerint, a pedagógus munkaidejébe beszámított órák
(túlmunka is). A térítéses tanfolyamokon töltött időt itt nem lehet figyelembe
venni.

OSA2FELH

a02t56

1

0 s01

Felzárkóztató foglalkozás: ide kell beszámítani azokat a tantervi keretben
tanított plusz órákat, amelyeket a lemaradó tanulók felzárkóztatására
tartanak (pl. plusz magyar órák). A feladatellátási lapon az a02t56 táblában
az s01o02+s02o02 összeg (felzárkóztató, fejlesztő foglalkozáson résztvevő
tanulók száma) nagyobb vagy egyenlő, mint az adott feladatellátási laphoz
tartozó tanulói lapokon összesítve az a04t91 tábla s01o01+s02o01
rovatainak összege (képesség kibontakoztató felkészítésben résztvevő
tanulók, integrációs felkészítésben részt vevők).

OSA2FELH

a02t56

2

0 s02

Fejlesztő foglalkozás: ide kell beszámítani az integráltan nevelt, speciális
gyógypedagógiai ellátást igénylő tanulók számára szervezett részképességfejlesztő foglalkozásokat. A feladatellátási lapon az a02t56 táblában az
s01o02+s02o02 összeg (felzárkóztató, fejlesztő foglalkozáson résztvevő
tanulók száma) nagyobb vagy egyenlő, mint az adott feladatellátási laphoz
tartozó tanulói lapokon összesítve az a04t91 tábla s01o01+s02o01
rovatainak összege (képesség kibontakoztató felkészítésben résztvevő
tanulók, integrációs felkészítésben részt vevők).

OSA2FELH

a02t56

3

0 s03

Tehetséggondozó foglalkozás: ide kell beszámítani azokat a tantervi
keretben tanított (emelt szintű) plusz órákat (például az alapóraszám fölötti
nyelvórák, matematika órák), amelyeket nem mindenki vesz igénybe.
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OSA2FELH

a02t57

0

0

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - Valamennyi
feladatellátási hely típusra vonatkozóan ki kell tölteni! Nem pedagógus
munkakörök - A 326/2013 (VIII. 30.) Kormányrendelet melléklete alapján
meghatározott munkakörök összefoglaló megnevezése. Ide sorolandó az
intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy, aki
az intézményben olyan feladatot lát el, amelyet a köznevelési törvény nem
pedagógus munkakörnek minősít. Ebben a táblában a Nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszámára vonatkozó
adataokat kell megadni. A táblázatban szerepeltetni kell a foglalkoztatott
nyugdíjasokat és a tartósan távollévőket is, a tartósan távollévők
helyettesítésére alkalmazottakat azonban nem szabad szerepeltetni. A
nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők besorolását többségi elv
szerint kell elvégezni: ahhoz a feladatellátási helyhez kell sorolni őket, ahol
kötelező munkaidejüknek nagyobb részét töltik (ugyanúgy, mint a t59, t61,
t62 és t10 táblák esetén a pedagógus munkakörben dolgozóknál). Minden
dolgozót csak egyszer, egy feladatellátási helyen kell figyelembe venni. Ha
a dolgozó különböző feladatellátási helyeken azonos munkaidőt tölt, akkor a
nagyobb tanulólétszámú feladatellátási helyen kell számba venni őt.

OSA2FELH

a02t57

0

1 o01

Teljes munkaidős - Ide a fő munkaviszonyú teljes munkaidős
foglalkoztatottak sorolandók. A nevelő és oktató munkát közvetlenül
segítőknél a törvény által megszabott heti óraszámot kell teljes
munkaidőnek tekinteni.

OSA2FELH

a02t57

0

3 o03

Részmunkaidős - Ide a fő munkaviszonyú részmunkaidős foglalkoztatottak
sorolandók. A törvényes munkaidőnél rövidebb munkaidőben
foglalkoztatottak.

OSA2FELH

a02t57

0

5 o05

Teljes és részmunkaidősok összesen - Ebben a rovatban a fő
munkaviszonyú (teljes és részmunkaidősök) szerepelnek, a polgári jogi
jogviszony (megbízásos jogviszony) keretében foglalkoztatottak száma nem.

OSA2FELH

a02t57

0

7 o07

Megbízási jogviszony (megbízási szerződés) - Ide a nem fő munkaviszonyú
foglalkoztatottak sorolandók. Ezek száma a teljes és részmunkaidősök
összesen számában nem szerepel.

OSA2FELH

a02t57

0

9 o09

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező teljes munkaidős - az o01 oszlop
adataiból kiemelt adat.

OSA2FELH

a02t57

0

11 o11

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező részmunkaidős - az o03 oszlop
adataiból kiemelt adat.

OSA2FELH

a02t57

0

13 o13

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező teljes és részmunkaidős
összesen - az o05 oszlop adataiból kiemelt adat.

OSA2FELH

a02t57

0

15 o15

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező megbízásos jogviszony
(megbízási szerződés) - az s07 oszlop adataiból kiemelt adat.

OSA2FELH

a02t57

1

0 s01

Összesen (s02+s03+...+s21)

OSA2FELH

a02t57

2

0 s02

Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár)

OSA2FELH

a02t57

18

0 s18

Rendszergazda
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OSA2FELH

a02t59

0

0

A táblázatban az Nkt.-ben (2011. évi CXC. tv.), illetve a 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendeletben szereplő pedagógus munkakört valamint oktató
munkakört betöltő valamennyi foglalkoztatott (fő munkaviszony,
közalkalmazotti jogviszony keretében határozott vagy határozatlan időre
szóló, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusokat,
oktatókat illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló)
pedagógusokat, oktatókat a foglalkoztatott nyugdíjas pedagógusokat és a
tartósan távollévőket kell szerepeltetni oktatási szintenként, munkaidő
szerint, nemenkénti bontásban. A tartósan távollévők helyettesítésére
alkalmazottakat nem szabad szerepeltetni! A pedagógusok létszámának
feladatellátási helyek szerinti besorolása során érvényesítendő elveket lásd
az a02t62 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben
alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógiai képesítés
és munkakör szerint táblázat leírásánál! A pedagógusok létszámának
oktatási szintbe való oszlopbesorolása során érvényesítendő elveket lásd az
a02t61 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott
pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási
szintenként táblázat leírásánál! Valamennyi feladatellátási helyre
vonatkozóan ki kell tölteni!

OSA2FELH

a02t59

0

1 o01

Óvodai feladatellátási helyre vonatkozóan töltendő.

OSA2FELH

a02t59

0

2 o02

Általános iskolai feladatellátási helyre vonatkozóan töltendő.

OSA2FELH

a02t59

0

3 o03

Általános iskolai illetve gimnáziumi feladatellátási helyre vonatkozóan
töltendő.

OSA2FELH

a02t59

0

4 o04

Közismereti tárgyat tanít, összesen - Gimnázium 9-12. évfolyamra
vonatkozóan, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola,
készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan, technikum,
szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan tölti.

OSA2FELH

a02t59

0

5 o05

Közismereti tárgyat tanítók közül szakképző iskola (kifutó szakközépiskola)
két éves érettségire felkészítő évfolyamain tanít. - Szakközépiskola,
technikum tölti.

OSA2FELH

a02t59

0

6 o06

Szakmai elméleti tárgyat tanít - Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
szakiskola, készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan,
technikum, szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan
tölti.

OSA2FELH

a02t59

0

7 o07

Szakmai gyakorlati tárgyat tanít - Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
szakiskola, készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan,
technikum, szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan
tölti.

OSA2FELH

a02t59

0

8 o08

Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán elméleti tárgyat tanít.

OSA2FELH

a02t59

0

9 o09

Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán gyakorlati, szakirányú
oktatást tart.

OSA2FELH

a02t59

0

10 o10

Alapfokú művészeti iskolai feladatellátási helyekre vonatkozóan töltendő.

OSA2FELH

a02t59

0

11 o11

Kollégiumi feladatellátási helyekre vonatkozóan töltendő.

OSA2FELH

a02t59

0

12 o12

Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatellátási
helyeknél kell kitölteni, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások kivételével,
valamint az utazó gyópedagógusi, utazó konduktori hálózat, kiegészítő
nemzetiségi nyelvoktatás, óvodai nevelés feladatnál töltendő.

OSA2FELH

a02t59

0

13 o13

Fejlesztő nevelés-oktatásban foglalkoztatott - Fejlesztő nevelés-oktatás
feladatellátási hely esetén töltendő.
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OSA2FELH

a02t59

1

OSA2FELH

a02t59

1

14 s01o14

Összefüggés táblák között: Fő munkaviszony keretében, pedagógus
munkakörben alkalmazott pedagógusok száma összesen a02t59
(s01o14+s03o14) = a02 t61s21o14 = a02t62s13o19

OSA2FELH

a02t59

2

14 s02o14

Összefüggés táblák között: Fő munkaviszony keretében, pedagógus
munkakörben alkalmazott pedagógus nők száma összesen a02t59
(s02o14+s04o14) = a02t61s22o14 = a02t62s14o19

OSA2FELH

a02t59

3

OSA2FELH

a02t59

3

14 s03o14

Összefüggés táblák között: Fő munkaviszony keretében, pedagógus
munkakörben alkalmazott pedagógusok száma összesen a02t59
(s01o14+s03o14) =a02 t61s21o14 = a02t62s13o19

OSA2FELH

a02t59

3

15 s03o15

Részmunkaidősból a teljes munkaidő 10 %-a alatti munkaidőben
foglalkoztatott. A munkaidő arányát a heti 40 órához viszonyítva kell
meghatározni.

OSA2FELH

a02t59

3

16 s03o16

Részmunkaidősból a teljes munkaidő 10-50 %-a közötti munkaidőben
foglalkoztatott. A munkaidő arányát a heti 40 órához viszonyítva kell
meghatározni.

OSA2FELH

a02t59

3

17 s03o17

Részmunkaidősból a teljes munkaidő 50 %-a feletti munkaidőben
foglalkoztatott. A munkaidő arányát a heti 40 órához viszonyítva kell
meghatározni.

OSA2FELH

a02t59

4

14 s04o14

Összefüggés táblák között: Fő munkaviszony keretében, pedagógus
munkakörben alkalmazott pedagógus nők száma összesen a02t59
(s02o14+s04o14) = a02t61s22o14 = a02t62s14o19

OSA2FELH

a02t59

5

sor oszlop cellanév
0 s01

0 s03

0 s05

magyarázat
Teljes munkaidős - A teljes munkaidőben foglalkoztatottak a törvény által
előírt munkaidő szerint. A beosztott pedagógusi munkakörökben a "teljes
munkaidő" a munkakörre előírt kötelező tanórai óraszám. A vezető
beosztásúak (pl. igazgató, igazgatóhelyettes, óvodavezető) "teljes
munkaideje" a képesítésük alapján megállapítható beosztott pedagógusi
munkakör kötelező óraszáma.

Részmunkaidős - a törvényes munkaidőnél rövidebb munkaidőben fő
munkaviszony keretében foglalkoztatott.

Óraadó - Az Nkt. 4 § (21) pontja szerint a megbízási szerződés keretében
legfeljebb heti tizennégy óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazott
pedagógus, oktató.
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OSA2FELH

a02t61

0

0

A táblázatban az Nkt.-ben (2011. évi CXC. tv.), illetve a 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendeletben szereplő pedagógus munkakört valamint oktató
munkakört betöltő valamennyi foglalkoztatott (fő munkaviszony,
közalkalmazotti jogviszony keretében határozott vagy határozatlan időre
szóló, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusokat,
oktatókat illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló)
pedagógusokat, oktatókat a nyugdíjas pedagógusokat és a tartósan
távollévőket kell szerepeltetni oktatási szintenként, életkoronként,
nemenkénti bontásban. A tartósan távollévők helyettesítésére
alkalmazottakat nem szabad szerepeltetni! A pedagógusok létszámának
feladatellátási helyek szerinti besorolása során érvényesítendő elveket lásd
az a02t62 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben
alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógiai képesítés
és munkakör szerint táblázat leírásánál! Az a02t59 és az a02t61 táblázat
oktatási szintbe való oszlopbesorolása adódik a feladatellátás típusából, az
ezen belüli besorolást a többségi elven kell elvégezni elsősorban a kötelező
munkaidő aránya szerint. Ha ez nem lehetséges (kötelező munkaidő az
egyes oktatási szinteken egyenlő), az oktatott tanulólétszám arányát kell
figyelembe venni. Példa: Ha az intézményben általános iskolai és
gimnáziumi feladatellátás is működik, az adott pedagógus pedig kötelező
munkaidejének nagyobb részét az általános iskolai feladatellátásban tölti,
akkor első lépésben az adott pedagógust az általános iskolai
feladatellátásnál kell figyelembe venni, ezután pedig az a02t59 és az a02t61es táblában ha az előírt kötelező munkaideje az alsó tagozaton nagyobb,
akkor az "1-4. évfolyamon tanít" (o02) oszlopban, ha a felső tagozaton
nagyobb a kötelező óraszáma, akkor az "5-8. évfolyamon tanít"(o03)
oszlopban kell szerepeltetni. Valamennyi feladatellátási helyre vonatkozóan
ki kell tölteni!

OSA2FELH

a02t61

0

1 o01

Óvodai feladatellátási helyre vonatkozóan töltendő.

OSA2FELH

a02t61

0

2 o02

Általános iskolai feladatellátási helyre vonatkozóan töltendő.

OSA2FELH

a02t61

0

3 o03

Általános iskolai, gimnáziumi feladatellátási helyekre vonatkozóan töltendő.

OSA2FELH

a02t61

0

4 o04

Közismereti tárgyat tanít, összesen - Gimnázium 9-12. évfolyamra
vonatkozóan, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola,
készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan, technikum,
szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan tölti.

OSA2FELH

a02t61

0

5 o05

Közismereti tárgyat tanítók közül szakképző iskola (kifutó szakközépiskola)
két éves érettségire felkészítő évfolyamain tanít. - Szakközépiskola,
technikum tölti.

OSA2FELH

a02t61

0

6 o06

Szakmai elméleti tárgyat tanít - Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
szakiskola, készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan,
technikum, szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan
tölti.

OSA2FELH

a02t61

0

7 o07

Szakmai gyakorlati tárgyat tanít - Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
szakiskola, készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan,
technikum, szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan
tölti.

OSA2FELH

a02t61

0

8 o08

Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán elméleti tárgyat tanít.

OSA2FELH

a02t61

0

9 o09

Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán gyakorlati, szakirányú
oktatást tart.

OSA2FELH

a02t61

0

10 o10

Alapfokú művészeti iskolai feladatellátási helyekre vonatkozóan töltendő.

OSA2FELH

a02t61

0

11 o11

Kollégiumi feladatellátási helyekre vonatkozóan töltendő.
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OSA2FELH

a02t61

0

12 o12

Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatellátási
helyeknél kell kitölteni, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások kivételével,
valamint az utazó gyópedagógusi, utazó konduktori hálózat, kiegészítő
nemzetiségi nyelvoktatás, óvodai nevelés feladatnál töltendő.

OSA2FELH

a02t61

0

13 o13

Fejlesztő nevelés-oktatásban foglalkoztatott - Fejlesztő nevelés-oktatás
feladatellátási hely esetén töltendő.

OSA2FELH

a02t61

0

14 o14

Összefüggés: táblán belül: o14= o01+o02 +o03+o04+o06+ ... + o12 + o13.
(Az o05 oszlop az idei évben "ebből" rovat, ezért az összesenhez külön nem
kell hozzáadni.)

OSA2FELH

a02t61

1

0 s01

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor (Pl. aki 1960-ben született, az 2019-ben 2019 -1960
= 59 éves.)

OSA2FELH

a02t61

2

0 s02

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. Kevesebb mint 25 éves nő

OSA2FELH

a02t61

3

0 s03

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 25-29 éves

OSA2FELH

a02t61

4

0 s04

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 25-29 éves nő

OSA2FELH

a02t61

5

0 s05

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 30-34 éves

OSA2FELH

a02t61

6

0 s06

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 30-34 éves nő

OSA2FELH

a02t61

7

0 s07

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 35-39 éves

OSA2FELH

a02t61

8

0 s08

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 35-39 éves nő

OSA2FELH

a02t61

9

0 s09

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 40-44 éves

OSA2FELH

a02t61

10

0 s10

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 40-44 éves nő

OSA2FELH

a02t61

11

0 s11

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 45-49 éves

OSA2FELH

a02t61

12

0 s12

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 45-49 éves nő

OSA2FELH

a02t61

13

0 s13

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 50-54 éves

OSA2FELH

a02t61

14

0 s14

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 50-54 éves nő

OSA2FELH

a02t61

15

0 s15

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 55-59 éves

OSA2FELH

a02t61

16

0 s16

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 55-59 éves nő

OSA2FELH

a02t61

17

0 s17

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 60-64 éves

OSA2FELH

a02t61

18

0 s18

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor. 60-64 éves nő

OSA2FELH

a02t61

19

0 s19

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor - több mint 64 éves
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OSA2FELH

a02t61

20

0 s20

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor - több mint 64 éves nő

OSA2FELH

a02t61

21

0 s21

Ez a sor tartalmazza a pedagógusok számát korévenként összegezve (s01+
s03+...+ s19 páratlan sorszámú sorok összege).

OSA2FELH

a02t61

21

OSA2FELH

a02t61

22

OSA2FELH

a02t61

22

OSA2FELH

a02t62

0

0

A táblázatban az Nkt.-ben (2011. évi CXC. tv.), illetve a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendeletben szereplő pedagógus munkakört valamint oktató
munkakört betöltő valamennyi foglalkoztatott (fő munkaviszony,
közalkalmazotti jogviszony keretében határozott vagy határozatlan időre
szóló, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusokat,
oktatókat illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló)
pedagógusokat, oktatókat a nyugdíjas pedagógusokat és a tartósan
távollévőket kell szerepeltetni, és a munkakör betöltésére jogosító képesítés
szerint besorolni. Valamennyi feladatellátási hely típusra - kivéve a
pedagógiai-szakmai szolgáltatók - vonatkozóan ki kell tölteni! A tartósan
távollévők helyettesítésére alkalmazottakat nem szabad szerepeltetni! A
pedagógusok (óratervi órákat és nem óratervi munkaidőt teljesítő esetén
egyformán) feladatellátási hely szerinti besorolását többségi elv szerint kell
elvégezni: ahhoz a feladatellátási helyhez kell sorolni a pedagógust, ahol
kötelező munkaidejének nagyobb részét tölti. Minden pedagógust csak
egyszer, egy feladatellátási helyen kell figyelembe venni! A vezető
beosztásúakat (óvodavezető, igazgató stb.) annál a feladatellátási helynél
kell figyelembe venni, ahol kötelező órájukat teljesítik, illetve ha ez nem
állapítható meg, az intézmény székhelyén levő legnagyobb tanulólétszámú
feladatellátási helyen kell őket számításba venni. - A vezető beosztásúakat
(intézményvezető, intézményvezető-helyettes, tagintézményvezető,
intézményegység-vezető, tagintézményvezető-helyettes,
intézményegységvezető-helyettes) a megfelelő vezetői rovatba kérjük
besorolni, függetlenül a heti óvodai foglalkozásainak, ill. tanóráinak
számától. - A különböző feladatellátási helyeken egyenlő munkaidő esetén
az oktatott tanulólétszám alapján kell a besorolást elvégezni: ahol az
oktatott tanulólétszám nagyobb, a pedagógust arra a feladatellátási helyre
kell besorolni. A képesítést tekintve minden személyt csak egyszer kell
figyelembe venni, a többségi elv alapján. A besorolásnál elsősorban a
munkakör betöltéséhez szükséges képesítést, azon belül a legmagasabb
képesítést kell figyelembe venni. A táblázat kitöltését az oszlopok felől
célszerű elkezdeni (a munkakörök szerinti csoportosítás könnyebben
elvégezhető). Az adott munkakörbe tartozó pedagógusokat kell ezután
képesítésük szerint a megfelelő sorban szerepeltetni. Példa: Ha az
intézményben általános iskolai és gimnáziumi feladatellátási hely is
működik, az adott pedagógus pedig kötelező munkaidejének nagyobb
részét az általános iskolai feladatellátási helyen tölti, akkor az adott
pedagógust az általános iskolai feladatellátási helyen kell figyelembe venni.
Az általános iskolai feladatellátási helyen tanító tanárt képesítés szerint
középiskolai tanárként kell besorolni, ha az adott tantárgy tanítására
vonatkozóan középiskolai tanári oklevele van. Az egyes rovatokba történő
besorolásoknál irányadó a 3. melléklet a 2011. évi CXC. Törvényhez: A
nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak
végzettségi és szakképzettségi követelményei, valamint a rovatokhoz a
súgóban adott útmutatás.

OSA2FELH

a02t62

0

1 o01

Intézményvezető

OSA2FELH

a02t62

0

2 o02

Intézményvezető-helyettes

sor oszlop cellanév
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0 s22
14 s22o14
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Összefüggés táblák között: t61s21o14 = t62s13o19 (Fő munkaviszony
keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok száma
összesen)
Ez a sor tartalmazza a nő pedagógusok számát korévenként összegezve
(s02+s04+ ...+s20 páros sorszámú sorok összege)
Összefüggés táblák között: t61s22o14 = t62s14o19 (Fő munkaviszony
keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusokból a nők
száma összesen)
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OSA2FELH

a02t62

0

3 o03

Tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető

OSA2FELH

a02t62

0

4 o04

Tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes

OSA2FELH

a02t62

0

5 o05

Óvodai csoportfoglalkoztató: Pedagógus és szakvizsgázott pedagógus
munkakörbe kinevezett óvodapedagógus munkakörben alkalmazottak. Csak
az óvodai feladatellátási hely tölti ki.

OSA2FELH

a02t62

0

6 o06

Osztálytanító: Nem szaktanítást végző tanítók általános iskolákban. Csak az
általános iskolai feladatellátási hely típus tölti ki.

OSA2FELH

a02t62

0

7 o07

Szakos tanítást végzők: ide sorolandók a közismereti tantárgyakat és a
szakmai elméleti tantárgyakat tanító tanárok. Ide sorolandók a nyelvtanárok,
testnevelők, ének-zene tanárok is. Az alapfokú művészetoktatási feladatot
ellátó intézményeknél ide sorolandók a művészetoktatást végző
szaktanárok, pl. hangszeres tanár, tánctanár. Nem töltik ki az óvodai,
kollégiumi és a pedagógiai szakszolgálatok feladatellátási hely típusok.

OSA2FELH

a02t62

0

8 o08

Szakmai gyakorlati oktatást végző: Szakiskola, speciális szakiskola és
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola) feladatellátási hely típusok töltik
ki.

OSA2FELH

a02t62

0

9 o09

Oktató: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. § (1) bekezdése
alapján az, aki a szakképző intézményben a szakképzésialapfeladat-ellátást
végzi.

OSA2FELH

a02t62

0

10 o10

Kollégiumi nevelőtanár: Kollégiumi nevelő. Csak a kollégium feladatellátási
hely típusok töltik ki.

OSA2FELH

a02t62

0

11 o11

Könyvtáros tanár: Könyvtáros tanár (tanító) nevelési-oktatási intézményben.
Valamennyi feladatellátási hely típusnak ki kell tölteni.

OSA2FELH

a02t62

0

12 o12

Konduktor. Valamennyi feladatellátási hely típusnak ki kell tölteni. Utazó
konduktort annál az intézménynél kell figyelembe venni, ahol
alkalmazásban áll.

OSA2FELH

a02t62

0

13 o13

Logopédus. Valamennyi feladatellátási hely típusnak ki kell tölteni. Utazó
logopédust annál az intézménynél kell figyelembe venni, ahol
alkalmazásban áll.

OSA2FELH

a02t62

0

14 o14

Gyógypedagógus (konduktor, logopédus, fejlesztő pedagógus és
gyógytestnevelő kivételével). Valamennyi feladatellátási hely típusnak ki kell
tölteni. Utazó gyógypedagógust annál az intézménynél kell figyelembe
venni, ahol fő munkaviszonyban alkalmazásban áll.

OSA2FELH

a02t62

0

15 o15

Pszichológus. Valamennyi feladatellátási hely típusnak ki kell tölteni. Utazó
pszichológust annál az intézménynél kell figyelembe venni, ahol fő
munkaviszonyban alkalmazásban áll.

OSA2FELH

a02t62

0

16 o16

Fejlesztő pedagógus

OSA2FELH

a02t62

0

17 o17

Gyógytestnevelő

OSA2FELH

a02t62

0

18 o18

Egyéb: Az előzőekbe nem sorolható (pl. szociálpedagógus) munkakörökben
foglalkoztatottak. Valamennyi feladatellátási hely típusnak ki kell tölteni.

OSA2FELH

a02t62

0

19 o19

Összesen: o01+o02+...+018

OSA2FELH

a02t62

0

20 o20

Tartósan távollévőnek számít az, akit legalább egy féléven keresztül
megszakítás nélkül helyettesíteni kell. A tartósan távollévőket a legutolsó
ismert feladatellátási helyre és korábbi munkaköre alapján sorolják be, ha
ez nem alkalmazható, akkor a tartósan távollévő képesítésének,
munkakörének leginkább megfelelő feladatellátási helyre és oktatási szintre
sorolják be. A tartósan távollévők a megfelelő munkakör oszlopokban is
szerepelnek.
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OSA2FELH

a02t62

0

22 o22

Belépő az, aki a nyitóadatok tanévében áll először alkalmazásban az adott
intézményben. Nem számítanak belépőnek a jogelőd intézmény(ek)ben
korábban alkalmazott pedagógusok. A belépők a megfelelő munkakör
oszlopokban is szerepelnek.

OSA2FELH

a02t62

0

23 o23

Pályakezdő az a pedagógus, akit a munkaköre ellátásához szükséges
iskolai végzettséget, képesítést igénylő munkakörben, közalkalmazotti
jogviszonyának (munkaviszonyának) létesítését megelőzően munkaviszony,
közszolgálati jogviszony, szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony vagy
munkavégzésre irányuló további jogviszony keretében nem foglalkoztattak.

OSA2FELH

a02t62

0

24 o24

Az összesen pedagógusból (o19 oszlopból) a nők száma.

OSA2FELH

a02t62

0

25 o25

Osztályfőnökök száma (az összesen oszlopból) - új oszlop

OSA2FELH

a02t62

1

0 s01

Középiskolai tanár: Középiskolai tanári oklevéllel rendelkezők. Beleértendő
a az alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakképző
iskolában (kifutó szakközépiskola), szakiskolában a művészeti tárgynak
megfelelő felsőfokú iskolai, illetve a művészeti területnek megfelelő
egyetemi szintű művésztanári oklevél (zeneakadémia), mérnöktanár
oklevél, közgazdász tanár oklevél (egyetemi szintű képzés keretében
szerzett tanári diploma).

OSA2FELH

a02t62

2

0 s02

Általános iskolai tanár: általános iskolai tanári oklevéllel rendelkezők
(főiskolai szintű képzés keretében szerzett tanári diploma).

OSA2FELH

a02t62

3

0 s03

Tanító: tanítói oklevéllel rendelkezők. A szaktanító, illetve a szakkollégiumi
oklevéllel is rendelkező tanítót Tanító speciális képesítéssel (s04) sorba kell
sorolni.

OSA2FELH

a02t62

4

0 s04

Tanító speciális képesítéssel: Ide tartoznak a műveltségi terület
tantárgycsoportjainak megfelelő képesítést nyújtó tanítói szakképzettséget
szerzett tanítók (szaktanítást végző tanítók), a konduktor képesítéssel
rendelkezők (konduktor-tanító, konduktor), illetve ide tartoznak a korábban
szakkollégiumot végzett tanítók is.

OSA2FELH

a02t62

5

0 s05

Gyógypedagógus: gyógypedagógiai tanárképző főiskolát végzettek.

OSA2FELH

a02t62

6

0 s06

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus: felsőfokú szakirányú
végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok.

OSA2FELH

a02t62

7

0 s07

Középfokú végzettségű óvodapedagógus:óvónői szakképző iskolában
(kifutó szakközépiskola) szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal
rendelkező óvodapedagógusok.

OSA2FELH

a02t62

8

0 s08

Szakoktató: ide sorolandó a szakmai gyakorlati tárgy oktatására képesített
szakoktató, akinek szakmai elméleti tárgy oktatására nincs képesítése.

OSA2FELH

a02t62

9

0 s09

Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű: ide
sorolandó a pedagógiai, a nevelőtanári, a szociál-pedagógiai, illetve a
pedagógiai szakpszichológus, főiskolai végzettségű műszaki tanár szakot
végzett, fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben
foglalkoztatott.

OSA2FELH

a02t62

10

0 s10

Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő egyéb felsőfokú
végzettségű: egyéb felsőfokú végzettségű, pedagógus képesítéssel nem
rendelkező, pl. szociológus, pszichológus, szociális munkás.

OSA2FELH

a02t62

11

0 s11

Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő szakmai tárgyra
képesített: a képzés szakirányának megfelelő szakirányú felsőfokú
végzettségű, pedagógus képesítéssel nem rendelkező. Ide sorolandó az
egészségügyi szakiskolában szakmai elméleti tárgyat oktató orvos, a
hittanár-hitoktató és valamennyi, az Nkt. Szerint megengedett esetben
pedagógus képesítés nélkül tanítást végző, felsőfokú iskolai végzettségű,
pedagógus munkakörben alkalmazott személy.
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OSA2FELH

a02t62

12

0 s12

Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő középfokú
végzettségű

OSA2FELH

a02t62

13

0 s13

Összesen: s01+s02+...s12 sorok összegzése.

OSA2FELH

a02t62

16

0 s16

Gyógypedagógiai nevelésben - oktatásban (is) foglalkoztatott - az
integráltan nevelt, oktatott gyermekekkel, tanulókkal és a külön óvodai
csoportban, iskolai osztályban gyógypedagógiai nevelési terv, tanterv
szerint nevelt, oktatott gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó pedagógusokat,
korai fejlesztésben, fejlesztő felkészítésben, fejlesztő iskolai oktatásban
dolgozó pedagógusokat kell megadni többségi elv alapján.

OSA2FELH

a02t62

17

0 s17

Nemzetiségi nevelésben, oktatásban (is) foglalkoztatott - a nemzetiségi
nevelés, oktatás keretében nevelt, oktatott gyermekekkel, tanulókkal
foglalkozó pedagógusokat kell megadni többségi elv alapján. Anyanyelvű és
kétnyelvű nemzetiségi nevelés, oktatás esetén a nemzetiségi nyelven
tanítókat, nyelvoktató nemzetiségi oktatás esetén a nyelvoktatókat,
roma/cigány nemzetiségi nevelés, oktatás esetén pedig a roma/cigány
nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő tanárokat kell itt megadni.

OSA2FELH

a02t62

18

0 s18

Felnőttoktatásban, szakképzésben felnőttképzési jogviszony (is)
foglalkoztatott - a felnőttoktatási tanterv szerint illetve a felnőttképzési
jogviszonyban oktatott tanulókkal foglalkozó pedagógusokat kell megadni
többségi elv alapján.

OSA2FELH

a02t62

19

0 s19

Idegennyelv-tudással rendelkezik

OSA2FELH

a02t62

20

0 s20

Idegennyelv-tudással rendelkezik rovatban szereplők közül szakmai
tájékozódásra alkalmas angol nyelvtudással rendelkezik

OSA2FELH

a02t62

23

0 s23

Vezető pedagógusok száma (az összesen sorból)

OSA2FELH

a02t62

24

0 s24

Napközis csoporttal foglalkozó pedagógusok száma (az összesen sorból)

OSA2FELH

a02t72

0

0

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás pedagógiai
szakszolgálat feladatellátás esetén tölthető a gyógypedagógiai tanácsadás,
korai fejlesztés és gondozás keretében ellátott gyermekekre, illetve
csoportokra vonatkozóan.

OSA2FELH

a02t72

1

0 s01

Életkor - az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek
száma (adatgyűjtés éve - születési év). Például 5 éves az a gyermek, aki a
5. életévét az adatszolgáltatás dátumában szereplő naptári évben tölti be, a
2019-ben történő adatszolgáltatás esetén a 2014-ben születettek 5 évesek
(2019 - 2014 = 5).

OSA2FELH

a02t73

0

0

Fejlesztő nevelés-oktatás keretében ellátott tanulók, csoportok. Fejlesztő
nevelés-oktatás feladatellátás típus esetén tölthető a feladat keretében
ellátott tanulókra, illetve csoportokra vonatkozóan. Életkor - az
adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek száma
(adatgyűjtés éve - születési év). Például 6 éves az a gyermek, aki a 6.
életévét az adatszolgáltatás dátumában szereplő naptári évben tölti be, a
2019-ben történő adatszolgáltatás esetén a 2013-ban születettek 6 évesek
(2019 - 2013 = 6).

OSA2FELH

a02t73

19

4 s19o04

Csoportok száma összesen - Fejlesztő nevelés-oktatás esetén az összes
csoport száma

OSA2FELH

a02t75

0

0

Összesítő táblázat - a gyermekek, tanulók számának nyitóadatairól. Óvodai,
általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátási helyekre vonatkozik. A táblázatban az adott feladatellátási
helyhez tartozó tanulói lapok a04t18 táblái összesítődnek a megadott
nappali rendszerű oktatás, illetve felnőttoktatás feltételek szerint.

OSA2FELH

a02t75

2

0 s02

Az adott feladatellátási hely laphoz tartozó összes tanulói lap a04t18
táblájának s02 sorában szereplő gyermek, tanulólétszám összesen.
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OSA2FELH

a02t75

3

0 s03

Az adott feladatellátási hely laphoz tartozó összes olyan tanulói lap, ahol a
nappali rendszerű oktatás van jelölve, a04t18 táblájának s02 sorában
szereplő gyermek, tanulólétszám összesen.

OSA2FELH

a02t75

4

0 s04

Az adott feladatellátási hely laphoz tartozó összes olyan tanulói lap, ahol
felnőttoktatás, szakképzésben felnőttképzési jogviszony van jelölve, a04t18
táblájának s02 sorában szereplő gyermek, tanulólétszám összesen.

OSA2FELH

a02t77

0

0

Csak azon a feladatellátási helyen kell ki tölteni, amelyikben van (iskolai)
könyvtár, függetlenül attól, hogy ez a könyvtár csak iskolai vagy kettős
funkciójú könyvtár (iskolai könyvtár, amely egyben nyilvános könyvtár is). Ez
utóbbi esetben is a könyvtár teljes állományára vonatkozóan kell kitölteni a
táblázatot. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza az iskolai,
kollégiumi könyvtárra vonatkozó rendelkezéseket. Egy könyvtárat csak
egyszer szabad szerepeltetni, akkor is, ha több feladatellátási helyet lát el.
Ki kell tölteni: óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és
technikumi, szakgimnáziumi, fejlesztő nevelés-oktatás, alapfokú
művészetoktatási és kollégiumi feladatellátási helyekre vonatkozóan.

OSA2FELH

a02t77

1

0 s01

Könyvtári egységek - a könyvtár teljes állománya az adatszolgáltatás
időpontjában, könyvtári egységben megadva. Könyvtári egység minden
olyan dokumentum, amelyet a könyvtár a leltárba felvesz (könyv,
hangkazetta, videokazetta stb.). A könyvtári egységekbe beletartozik a CD,
a videokazetta is. Az adat bizonylata a csoportos leltárkönyv.

OSA2FELH

a02t77

2

0 s02

A könyvtári egységek számából (a s01 sorból) a könyvek száma kötetben.

OSA2FELH

a02t77

3

0 s03

A könyvek számából (a s02 sorból) a tankönyvek száma kötetben.

OSA2FELH

a02t77

4

0 s04

A tankönyvek számából (a s03 sorból) a tartós tankönyvek száma kötetben.
Tartós tankönyv az, amelyet több éven át lehet és szoktak használni.

OSA2FELH

a02t77

5

0 s05

A könyvek számából (a s02 sorból) az idegen nyelvű könyvek száma
kötetben.

OSA2FELH

a02t77

6

0 s06

Az idegen nyelvű könyvek számából (a s05 sorból) a nemzetiségi könyvek
száma kötetben.

OSA2FELH

a02t77

7

0 s07

A könyvtári egységek számából (a s01 sorból) az elektronikus
dokumentumok: hanganyag, mozgókép, számítógépes multimédia anyagok
száma (db).

OSA2FELH

a02t77

8

0 s08

Az elektronikus dokumentumok számából (a s07 sorból) a hanganyagok
(hanglemez, kazetta, CD) (db).

OSA2FELH

a02t77

9

0 s09

Az elektronikus dokumentumok számából (a s07 sorból) a mozgóképek, pl.
videofelvételek (db).

OSA2FELH

a02t77

10

0 s10

Az elektronikus dokumentumok számából (a s07 sorból) a számítógépes
multimédia anyagok (db).

OSA2FELH

a02t77

11

0 s11

Periodika-féleség, db - folyóirat, rendszeresen, évente legalább egyszer
megjelenő, előfizetés útján beszerezhető kiadvány(féleség), amelyre az
adatszolgáltatás időpontjában a könyvtár előfizetéssel rendelkezik, s
amelyet leltárba vettek. Nem lehet beszámítani a napilapot, a leltárba nem
vett újságot, képes hetilapot, magazint, képeslapot.

OSA2FELH

a02t77

12

3 s12o03

Könyvtári egységek értéke, ezer Ft. - A könyvtári egységek értékét ezer
forintban, egész számként, kerekítve kell megadni.

OSA2FELH

a02t77

13

4 s13o04

Helyben használati eset - azt fejezi ki, hogy hány alkalommal történt a
beszámolási időszakban a könyvtárban helyben olvasás, hanganyag vagy
mozgókép (pl. videofilm) használat.

OSA2FELH

a02t77

14

4 s14o04

Könyvtári olvasók, tanulók száma - a könyvtárba beiratkozott tanulók száma
a beszámolási időszakban.
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OSA2FELH

a02t77

15

OSA2FELH

a02t82

OSA2FELH
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4 s15o04

Kölcsönzések száma - a beszámolási időszak folyamán az összes (könyv,
kötet, elektronikus dokumentum) kölcsönzés száma.

0

0

Pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben tartósan távol lévők
helyettesítésére alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya
pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) . Valamennyi feladatellátási
helyre vonatkozóan ki kell tölteni, ha az adott feladatellátási helyen
alkalmaznak tartósan távol lévő helyettesítésére pedagógust.

a02t82

0

1 o01

Óvodai csoportfoglalkoztató - Csak óvodai feladatellátási helyek tölthetik!

OSA2FELH

a02t82

0

2 o02

Osztálytanító, szakos tanítást végző - Általános iskolai, szakképző iskolai
(kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi
és technikumi, szakgimnáziumi, korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés,
fejlesztő iskolai oktatás, illetve alapfokú művészetoktatási feladatellátási
helyek tölthetik!

OSA2FELH

a02t82

0

3 o03

Oktató: A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. § (1) bekezdése
alapján az, aki a szakképző intézményben a szakképzésialapfeladat-ellátást
végzi.

OSA2FELH

a02t82

0

4 o04

Egyéb - valamennyi feladatellátási hely töltheti, az előzőekbe be nem
sorolható munkakörök esetén (szakmai gyakorlati oktatást végző, kollégiumi
nevelőtanár, könyvtáros tanár, konduktor, logopédus, egyéb
gyógypedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus,
szociálpedagógus stb).

OSA2FELH

a02t82

0

6 o06

Pályakezdő az a pedagógus, akit a munkaköre ellátásához szükséges
iskolai végzettséget, képesítést igénylő munkakörben, közalkalmazotti
jogviszonyának (munkaviszonyának) létesítését megelőzően munkaviszony,
közszolgálati jogviszony, szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony vagy
munkavégzésre irányuló további jogviszony keretében nem foglalkoztattak.

OSA2FELH

a02t82

0

8 o08

Egy tanévnél, nevelési évnél rövidebb időre foglalkoztatott - A határozott
idejű munkaszerződés kinevezése alapján egy tanévnél, nevelési évnél (12
hónapnál) rövidebb időre foglalkoztatottak száma.

OSA2FELH

a02t82

1

0 s01

Középiskolai tanár: Középiskolai tanári oklevéllel rendelkezők. Beleértendő
a az alapfokú művészetoktatási intézményben, művészeti szakképző
iskolában (kifutó szakközépiskola), szakiskolában a művészeti tárgynak
megfelelő felsőfokú iskolai, illetve a művészeti területnek megfelelő
egyetemi szintű művésztanári oklevél (zeneakadémia), mérnöktanár
oklevél, közgazdász tanár oklevél (egyetemi szintű képzés keretében
szerzett tanári diploma).

OSA2FELH

a02t82

2

0 s02

Általános iskolai tanár: általános iskolai tanári oklevéllel rendelkezők
(főiskolai szintű képzés keretében szerzett tanári diploma).

OSA2FELH

a02t82

3

0 s03

Tanító: tanítói oklevéllel rendelkezők. A szaktanító, illetve a szakkollégiumi
oklevéllel is rendelkező tanítót Tanító speciális képesítéssel (s04) sorba kell
sorolni.

OSA2FELH

a02t82

4

0 s04

Tanító speciális képesítéssel: Ide tartoznak a művelődési terület
tantárgycsoportjainak megfelelő képesítést nyújtó tanítói szakképzettséget
szerzett tanítók (szaktanítást végző tanítók), a konduktor képesítéssel
rendelkezők (konduktor-tanító, konduktor), illetve ide tartoznak a korábban
szakkollégiumot végzett tanítók is.

OSA2FELH

a02t82

5

0 s05

Gyógypedagógus: gyógypedagógiai tanárképző főiskolát végzettek.

OSA2FELH

a02t82

6

0 s06

Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus: felsőfokú szakirányú
végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok.

OSA2FELH

a02t82

7

0 s07

Középfokú végzettségű óvodapedagógus: óvónői szakképző iskolában
(kifutó szakközépiskola) szerzett érettségi-képesítő bizonyítvánnyal
rendelkező óvodapedagógusok.
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OSA2FELH

a02t82

8

0 s08

Szakoktató: ide sorolandó a szakmai gyakorlati tárgy oktatására képesített
szakoktató, akinek szakmai elméleti tárgy oktatására nincs képesítése.

OSA2FELH

a02t82

9

0 s09

Pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű: ide
sorolandó a pedagógiai, a nevelőtanári, a szociál-pedagógiai, illetve a
pedagógiai szakpszichológus szakot végzett, fő munkaviszony keretében
pedagógus munkakörben foglalkoztatott.

OSA2FELH

a02t82

10

0 s10

Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő egyéb felsőfokú
végzettségű: egyéb felsőfokú végzettségű, pedagógus képesítéssel nem
rendelkező, pl. szociológus, pszichológus, szociális munkás.

OSA2FELH

a02t82

11

0 s11

Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő szakmai tárgyra
képesített: a képzés szakirányának megfelelő szakirányú felsőfokú
végzettségű, pedagógus képesítéssel nem rendelkező. Ide sorolandó az
egészségügyi szakiskolában szakmai elméleti tárgyat oktató orvos, a
hittanár-hitoktató és valamennyi, az Nkt. Szerint megengedett esetben
pedagógus képesítés nélkül tanítást végző, felsőfokú iskolai végzettségű,
pedagógus munkakörben alkalmazott személy.

OSA2FELH

a02t82

12

0 s12

Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő középfokú
végzettségű

OSA2FELH

a02t82

13

0 s13

Összesen: s01+s02+...s12 sorok összegzése.

OSA2FELH

a02t85

0

0

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, beszámolási időszak Pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai-szakmai szolgáltatások
feladatellátási hely típus és ezen belül Továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás forma választás esetén tölthető, az előző tanév során végzett
tevékenységéről.

OSA2FELH

a02t86

0

0

Konduktív pedagógiai ellátottak száma korév szerint, beszámolási időszak Pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai-szakmai szolgáltatások
feladatellátási hely típus és ezen belül Konduktív pedagógiai ellátás forma
választás esetén tölthető, az előző tanév során végzett tevékenységéről.
Életkor - a nyilvántartási évében december 31-ig betöltött életévek száma
(nyilvántartásbavétel éve - születési év). Például 2015. évben történt
nyilvántartásba vétel esetén a 2009-ben születettek 6 évesek (2015 - 2009
= 6)

OSA2FELH

a02t87

0

0

A táblázatban a Nkt.-ben illetve a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendeletben
szereplő edagógus munkakört valamint oktató munkakört betöltő
valamennyi foglalkoztatott (fő munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony
keretében határozott vagy határozatlan időre szóló, teljes vagy
részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusokat,oktatókat, illetve a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló) pedagógusokat,
oktatókat, a foglalkoztatott nyugdíjas pedagógusokat kell szerepeltetni. A fő
munkaviszonyú (teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott) pedagógusok
közül a tartósan távollevőket (és a helyettesítésükre alkalmazottakat sem)
nem kell szerepeltetni a táblázatban. A pedagógusokat a táblázatban a heti
óraszám alapján kell besorolni, pl. ha egy pedagógus 25 tanórai
foglalkozást és 7 egyéb foglalkozást tart, akkor a táblázatban a s08o09
cellába kell beszámítani. A pedagógusok létszámának feladatellátási helyek
szerinti besorolása során érvényesítendő elveket lásd az a02t62 Fő
munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott
pedagógusok számának nyitóállománya pedagógiai képesítés és munkakör
szerint táblázat leírásánál! Óvodai, általános iskolai, középfokú és
szakképző iskolai és fejlesztő nevelés-oktatás feladatellátásra vonatkozóan
kell kitölteni!

OSA2FELH

a02t87

13

sor oszlop cellanév

10 s13o10

magyarázat

Összesen (s01+s02+...+s12) - Pedagógusok száma a tantárgyfelosztás heti
óraszáma szerint: a rovat értéke egyenlő, az a02t62 táblázat s13o19
rovatából a tartósan távollévők számának (o20) kivonása utáni létszám és
az a02t59 táblázat s05o14 rovatának (óraadók) összegével. Összefüggés a
táblák között: a02t87s13o10=(a02t62s13o19-a02t62s13o20) +
a02t59s05o14
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OSA2FELH

a02t89

0

0

A táblázatban a Nkt.-ben illetve a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendeletben
szereplő edagógus munkakört valamint oktató munkakört betöltő
valamennyi foglalkoztatott (fő munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony
keretében határozott vagy határozatlan időre szóló, teljes vagy
részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusokat,oktatókat, illetve a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló) pedagógusokat,
oktatókat, a foglalkoztatott nyugdíjas pedagógusokat, illetve a tartósan
távollévőket kell szerepeltetni. Szakiskola, készségfejlesztő iskola és
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola) feladatellátási helyre
vonatkozóan az összes pedagógusra, technikum, szakgimnázium esetén a
nem ágazati képzésben foglalkoztatott pedagógusra kell kitölteni! A
pedagógusok létszámának feladatellátási helyek szerinti besorolása során
érvényesítendő elveket lásd az a02t62 Fő munkaviszony keretében,
pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok számának
nyitóállománya pedagógiai képesítés és munkakör szerint táblázat
leírásánál! Ha egy pedagógus általános képzés, előkészítő oktatásban és
szakképző évfolyamon is oktat, akkor a pedagógus besorolást a többségi
elv szerint végezzék el (abba a kategóriába sorolják, ahol munkaidejének
nagyobb részét tölti). Egy pedagógus csak egyszer szerepelhet a táblában.

OSA2FELH

a02t89

0

1 o01

Nem szakképző évfolyamon oktatók számát kell ebben az oszlopban
szerepeltetni OKJ szakmacsoport szerint. Ha egy pedagógus általános
képzésben tanít, akkor számát az Egyéb, általános képzés sorban (s24) kell
szerepeltetni. A pedagógusok OKJ szakmacsoport szerinti besorolását
többségi elv szerint kérjük elvégezni (ahhoz a szakmacsoporthoz tegyék,
ahol munkaidejének nagyobb részét tölti). Egy pedagógust csak egyszer
szerepeltessenek a táblában.

OSA2FELH

a02t89

0

3 o03

Szakképző évfolyamon oktatók számát kell ebben az oszlopban
szerepeltetni OKJ szakmacsoport szerint. A pedagógusok OKJ
szakmacsoport szerinti besorolását többségi elv szerint kérjük elvégezni
(ahhoz a szakmacsoporthoz tegyék, ahol munkaidejének nagyobb részét
tölti). Egy pedagógust csak egyszer szerepeltessenek a táblában.

OSA2FELH

a02t89

25

5 s25o05

Összesen (s01+s02+s03+...+s24) - A pedagógusok száma összesen
szakiskolai, készségfejlesztő iskolai és szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola) feladatellátási helyre vonatkozóan megegyezik az a02t59
táblázatban megadott fő munkaviszonyú (teljes és részmunkaidőben)
foglalkoztatottak és az óraadók együttes létszámával. Összefüggés a táblák
között: a02t87s25o05=a02t59s07o14. technikum, szakgimnázium esetén a
pedagógusok száma összesen ebben a táblában és az a02t100 táblában
együtt megegyezik az a02t59 táblázatban megadott fő munkaviszonyú
(teljes és részmunkaidőben) foglalkoztatottak és az óraadók együttes
létszámával. Összefüggés a táblák között:
a02t89s25o05+a02t100s01o06=a02t59s07o14

OSA2FELH

a02t96

0

0

Étkeztetésben részesülő gyermekek, tanulók száma, nyitóadatok - A
táblázatot kitöltik az óvodai, általános iskolai, középfokú és szakképző
iskolai feladatellátási típusok. Csak a nappali rendszerű oktatásban
tanulókat kell a táblázatban szerepeltetni. Összefüggések a t12 táblával: A
feladatellátási lapon az a02t96 tábla Összesen oszlop s02 megegyezik a
t12 tábla s04o01 rovattal, a t96 tábla Összesen oszlop s03 megegyezik a
t12 tábla s05o01 rovattal, a t96 tábla Összesen oszlop s11 megegyezik a
t12 tábla s06o01 rovattal, a t96 tábla Összesen oszlop s18 megegyezik a
t12 tábla s07o01 rovattal. Összefüggések: a02t96o14s02=a02t12s04o01,
a02t96o14s03=a02t12s05o01, a02t96o14s11=a02t12s06o01,
a02t96o14s18=a02t12s07o01. - Összefüggések a t75 táblával: A
feladatellátási lapon az a02t96 tábla s02 sor oszlopainak értéke
évfolyamonként és összesen kisebb vagy egyenlő az ugyanazon
feladatellátási lap t75 tábla s03 sor (nappali rendszerű oktatás) oszlopaival
évfolyamonként és összesen.

sor oszlop cellanév

magyarázat
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OSA2FELH

a02t97

0

0

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak végzettség, munkaidő, illetve
pedagógus fokozatok szerint, nyitóadatok - Ebben a táblázatban a
pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát végzettség, munkaidő
(teljes, ill. részmunkaidős), illetve pedagógus fokozatok szerint kell
feltüntetni. Az 1-9. oszlopokba az összes fő munkaviszonyban alkalmazott
pedagógust be kell sorolni, aki az a02t59 táblában teljes vagy
részmunkaidős rovatban szerepel. A végzettségnél a mesterfokozatú
végzettséghez az egyetemi, mesterfokozatú vagy magasabb
végzettségűeket kell besorolni, a többieket az alapfokozatú végzettséghez.
A tartósan távol levők helyettesítésére alkalmazottaknál (10-12. oszlop)
ugyancsak így kell eljárni. Összefüggések más táblázatokkal:
a02t97s06o07=a02t59s01o14 (teljes munkaidős);
a02t97s06o08=a02t59s03o14 (részmunkaidős);
a02t97s06o12=a02t82s13o05 (helyettesítésre alkalmazott).

OSA2FELH

a02t100

0

0

Pedagógusok, oktatók száma szakgimnáziumban a kifutó OKJ, illetve a
felmenő szakmajegyzéki ágazati besorolása szerint, nyitóadatok - A
táblázatban az Nkt.-ben (2011. évi CXC. tv.), illetve a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendeletben szereplő pedagógus munkakört valamint oktató
munkakört betöltő valamennyi foglalkoztatott (fő munkaviszony,
közalkalmazotti jogviszony keretében határozott vagy határozatlan időre
szóló, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusokat,
oktatókat illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló)
pedagógusokat, oktatókat a foglalkoztatott nyugdíjas pedagógusokat, illetve
a tartósan távollévőket kell szerepeltetni. A pedagógusok létszámának
feladatellátási helyek szerinti besorolása során érvényesítendő elveket lásd
az a02t62 Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben
alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógiai képesítés
és munkakör szerint táblázat leírásánál! Ha egy pedagógus általános
képzés, előkészítő oktatásban és szakképző évfolyamon is oktat, akkor a
pedagógus besorolást a többségi elv szerint végezzék el (abba a
kategóriába sorolják, ahol munkaidejének nagyobb részét tölti). Egy
pedagógus csak egyszer szerepelhet a táblában. Nem ágazati képzésben
oktató pedagógusok számát az a02t89 táblába kérjük besorolni. Az
"ágazaton kívüli" kategóriát csak akkor használják, ha az a2t89 táblába OKJ
szakmacsoport szerint nem tudják a pedagógust besorolni. A pedagógusok
száma összesen ebben a táblában és az a02t87 táblában együtt
megegyezik az a02t59 táblázatban megadott fő munkaviszonyú (teljes és
részmunkaidőben) foglalkoztatottak és az óraadók együttes létszámával.
Összefüggés a táblák között: a02t89s25o05+a02t100s01(összesen
sor)o06=a02t59s07o14

OSA2FELH

a02t100

0

2 o02

Nem szakképző évfolyamon oktatók számát kell ebben az oszlopban
szerepeltetni OKJ ágazatok szerint. A pedagógusok OKJ ágazatok szerinti
besorolását többségi elv szerint kérjük elvégezni (ahhoz a
szakmacsoporthoz tegyék, ahol munkaidejének nagyobb részét tölti). Egy
pedagógust csak egyszer szerepeltessenek a táblában.

OSA2FELH

a02t100

0

4 o04

Szakképző évfolyamokon oktatók számát kell ebben az oszlopban
szerepeltetni OKJ ágazatok szerint. A pedagógusok OKJ ágazatok szerinti
besorolását többségi elv szerint kérjük elvégezni (ahhoz a
szakmacsoporthoz tegyék, ahol munkaidejének nagyobb részét tölti). Egy
pedagógust csak egyszer szerepeltessenek a táblában.

OSA2FELH

a02t104

0

0

Iskolapszichológia, óvodapszichológiai ellátás, beszámolási időszak. Akkor töltendő, ha a pedagógiai szakszolgálat formáinál Iskolapszichológia,
óvodapszichológiai ellátás van megadva, a beszámolási időszakra (előző
tanévre) vonatkozóan (ha akkor működött)

OSA2FELH

a02t105

0

0

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása, beszámolási
időszak. - Akkor töltendő, ha a pedagógiai szakszolgálat formáinál
Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása van megadva, a
beszámolási időszakra (előző tanévre) vonatkozóan (ha akkor működött)

sor oszlop cellanév

magyarázat
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OSA2FELH

a02t106

0

0

Magyarországon tanuló kettős - magyar és egyéb - állampolgárságú
gyermekek, tanulók száma országonként, nyitóadatok. A kettős - magyar és
egyéb - állampolgár gyermekek, tanulók számát külön, ebben a táblában
kell megadni. Ezek a tanulók az a02t14 táblában nem szerepelhetnek. Az
a02t14 táblában a csak külföldi állampolgárságú gyermekek, tanulók
számát kérjük. Ki kell tölteni az óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi feladatellátási helyeknek! Az
a02t106 táblában szereplő összes tanuló számának meg kell egyeznie az
a02t09 táblában szereplő kettős állampolgárok számával. Összefüggés:
a02t106s02o15=a02t09s01o04

OSA2FELH

a02t106

0

1 o01

A megjelenő ország listából kell kiválasztani a megfelelő országot.

OSA2FELH

a02t106

0

17 o17

OSA2FELH

a02t108

0

0

Köznevelési szerződésre vonatkozó nyitóadatok. Új tábla. A Emberi
Erőforrások Minisztériumával kötött köznevelési szerződés keretében
ellátott tanulókra vonatkozó adatok. Óvoda, általános iskola, szakiskola,
készségfejlesztő iskola, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
gimnázium, technikum, szakgimnázium, alapfokú művészetoktatás,
kollégium, pedagógiai szakszolgálat töltheti.

OSA2FELH

a02t109

0

0

Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat főbb adatai

OSA2FELH

a02t109

1

0 s01

Összesen ellátott óvodás gyermekek száma a beszámolási időszakban

OSA2FELH

a02t109

2

0 s02

Összesen ellátott általános iskolai tanulók száma a beszámolási időszakban

OSA2FELH

a02t109

3

0 s3

Összesen ellátott középfokú és szakképző iskolai tanulók száma a
beszámolási időszakban

OSA2FELH

a02t112

0

0

Gyógytestnevelés keretében ellátottak száma, beszámolási időszak

OSA2FELH

a02t113

0

0

Egyéb munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok - Valamennyi
feladatellátási hely típusra vonatkozóan ki kell tölteni! Nem pedagógus
munkakörök - A 326/2013 (VIII. 30.) Kormányrendelet melléklete alapján
meghatározott munkakörök összefoglaló megnevezése. Ide sorolandó az
intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy, aki
az intézményben olyan feladatot lát el, amelyet a köznevelési törvény nem
pedagógus munkakörnek minősít. Ebben a táblában az Egyéb
munkakörben dolgozókra vonatkozó létszámadatokat kell megadni. A
táblázatban szerepeltetni kell a foglalkoztatott nyugdíjasokat és a tartósan
távollévőket is, a tartósan távollévők helyettesítésére alkalmazottakat
azonban nem szabad szerepeltetni. Az egyéb minkakörben dolgozók
besorolását többségi elv szerint kell elvégezni: ahhoz a feladatellátási
helyhez kell sorolni őket, ahol kötelező munkaidejüknek nagyobb részét
töltik (ugyanúgy, mint a t59, t61, t62 és t10 táblák esetén a pedagógus
munkakörben dolgozóknál). Minden dolgozót csak egyszer, egy
feladatellátási helyen kell figyelembe venni. Ha a dolgozó különböző
feladatellátási helyeken azonos munkaidőt tölt, akkor a nagyobb
tanulólétszámú feladatellátási helyen kell számba venni őt.

OSA2FELH

a02t113

0

1 o01

Teljes munkaidős - Ide a fő munkaviszonyú teljes munkaidős
foglalkoztatottak sorolandók. Az egyéb foglalkoztatottaknál a törvény által
megszabott heti óraszámot kell teljes munkaidőnek tekinteni.

OSA2FELH

a02t113

0

3 o03

Részmunkaidős - Ide a fő munkaviszonyú részmunkaidős foglalkoztatottak
sorolandók. A törvényes munkaidőnél rövidebb munkaidőben
foglalkoztatottak.

OSA2FELH

a02t113

0

7 o07

Megbízási jogviszony (megbízási szerződés) - Ide a nem fő munkaviszonyú
foglalkoztatottak sorolandók. Ezek száma a teljes és részmunkaidősök
összesen számában nem szerepel.

sor oszlop cellanév

magyarázat

Ebben az oszlopban a táblában megadott összes gyermek, tanuló számából
a magyar nemzetiségűek számát kell megadni országonként.
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OSA2FELH

a02t113

0

9 o09

OSA2FELH

a02t113

0

11 o11

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező részmunkaidős - az o03 oszlop
adataiból kiemelt adat.

OSA2FELH

a02t113

0

13 o13

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező teljes és részmunkaidős
összesen - az o05 oszlop adataiból kiemelt adat.

OSA2FELH

a02t113

0

15 o15

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező megbízásos jogviszonyú - az o07
oszlop adataiból kiemelt adat.

OSA2FELH

a02t113

1

0 s01

Összesen (s02+s03+...+s17)

OSA2FELH

a02t113

4

0 s04

Pedagógiai szakértő - Ezt a sort csak a pedagógiai-szakmai szolgáltatók
töltik ki.

OSA2FELH

a02t113

5

0 s05

Pedagógiai előadó - Ezt a sort csak a pedagógiai-szakmai szolgáltatók töltik
ki.

OSA2FELH

a02t116

0

0

Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatásban, kiegészítő óvodai nevelésben
részt vevő gyermekek, tanulók , illetve osztályok, csoportok száma,
nyitóadatok - Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás, óvodai nevelés
feladatellátás típusba tartozó intézmények töltik.

OSA4TANU

OSA4TANU

0

0

Ezt az adatlapot az óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és
technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás típusok töltik ki. Egy
feladatellátási helyen oktatott tanulókról annyi tanulói lapot kell kitölteni,
amennyit a tanulói lap tanterv rovata igényel. Minden egyes tanulói
adatlapon meg kell adni, hogy melyik feladatellátás adatlaphoz tartozik! A
lapon az óvodába felvett gyermekeket illetve az iskolával tanulói
jogviszonyban álló tanulókat kell feltüntetni. A 2011. évi CXC. Törvény a
nemzeti köznevelésről 20. § (1) a) bekezdése alapján létesített egységes
óvoda-bölcsőde esetén az ott nevelt összes gyermeket (a 3 évesnél
fiatalabbakat, de legalább második életévüket betöltötteket is) fel kell
tüntetni. A táblában minden gyermek, tanuló csak egyszer, egy főként
szerepelhet. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,
illetve fejlesztő nevelés-oktatás keretében részt vevő gyermekeket,
tanulókat itt nem szabad feltüntetni! A vendégtanulói jogviszonnyal
rendelkezőket a táblázatokban nem szabad szerepeltetni (kivéve az a04t20
és a04t37 táblázat Vendégtanulók száma külön oszlopát), létszámukat
kérjük megjegyzésben tüntessék fel! Az iskolarendszeren kívüli
felnőttképzésben résztvevőket nem szabad feltüntetni.

OSA4TANU

OSA4TANU

10

5 a04g10c05

Felnőttoktatásban, szakképzésben felnőttképzési jogviszonyban Bejelölendő felnőttoktatási tanterv esetén (2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 60. §). Az intézmény a felnőttoktatási tanterv szerint
szervezett osztályaiba járó tanulóit külön tanulói lapon tünteti fel. Emellett
jelölni kell a Munkarendet (az oktatás munkarendjére vonatkozó előírások a
törvény 60. §-a (7) bekezdésében találhatók meg). - A felnőttoktatási tanterv
keretében megszervezett oktatás munkarendje lehet: a) nappali b) esti c)
levelező d) más, sajátos munkarend vagy szakképző iskola (kifutó
szakközépiskola) illetve technikum esetén e)felnőttképzési jogviszonyban
munkarend nélkül. Ha az intézményben többféle munkarend szerint folyik a
felnőttoktatás (külön-külön nappali oktatás munkarendje szerint, esti,
levelező, vagy más sajátos munkarend szerint), azokat külön tanulói
adatlapon kell jelenteni.

sor oszlop cellanév

magyarázat
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező teljes munkaidős - az o01 oszlop
adataiból kiemelt adat.
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10

6 a04g10c06

Gyógypedagógiai jelleg - Külön csoportban, osztályban - nevel, oktat
sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót kérdés rovatát akkor kell
igenként bejelölni, ha a kérdésben megadott módon nevelt, oktatott
gyermekekre, tanulókra vonatkozó létszámadatokat kíván megadni.
Szakiskolánál, készségfejlesztő iskolánál ezt a rovatot minden esetben meg
kell jelölni! Ki kell tölteni a csak sajátos nevelési igényű gyermekeket,
tanulókat nevelő, oktató intézményeknek (feladatellátási helyeknek), illetve
a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat külön óvodai csoportban,
iskolai osztályban nevelő, oktató intézményeknek (feladatellátási
helyeknek). Minden gyermeket, tanulót egyszer (egy főként) kell megadni!
Ha ez a rovat igenként be van jelölve, akkor az az adott tanulói lapon
szereplő összes tanulóra vonatkozik. Ha az intézményben többféle
gyógypedagógiai tanterv, nevelési terv szerinti nevelés, oktatás folyik külön csoportban, osztályban -, azokat egy tanulói adatlapon lehet jelenteni.

OSA4TANU

OSA4TANU

10

8 a04g10c08

Gimnázium - Gimnáziumi feladatellátás esetén 4, 6 vagy 8 évfolyamos
gimnáziumi oktatás választható. Egy tanulói lapon csak egy típus jelölhető,
így ha egy intézménybe többféle típus szerint is oktatnak, azt külön tanulói
lapon kell feltüntetni.

sor oszlop cellanév

magyarázat
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10

10 a04g10c10

magyarázat
Szakmai oktatás / szakmai képzés - Csak szakképző iskola (kifutó
szakközépiskola), szakiskola, technikum, szakgimnázium feladatellátási
helyek töltik ki, az egyik rovatot (egy tanulói lapon belül csak egyet)
mindenképpen jelölni kell!: szakmai oktatás (kifutóban nem szakképző
évfolyamok) - szakmai képzés (kifutóban szakképző évfolyamok).
***szakmai oktatás (kifutóban nem szakképző évfolyamok)***: egy
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő
iskolai, illetve technikumi, kifutó szakgimnáziumi feladatellátási hely az ilyen
oktatásban részesülő összes tanulóját egy tanulói lapon tünteti fel (ha
egyébként nem állnak fenn a tanulói lap bontására vonatkozó egyéb
feltételek. Pl. Külön tanulói lapra kerül a nappali rendszerű oktatás és a
felnőttoktatás. Egyes esetekben A tanterv besorolása szintek és programok
szerint rovat kitöltési feltételei miatt is több tanulói lapra kerülhetnek a nem
szakképző évfolyamok tanulói.). Ha ez a rovat jelölve van, akkor nem lehet
szakmai lapot felvennie. A rovatot a technikumok, kifutó szakgimnáziumok
azon képzéseikre vonatkozóan jelölik meg, melyekben a 9-12.(13.)
évfolyamon nem szakmai oktatás (kifutóban nem szakképző évfolyamok)
folyik. Technikum, kifutó szakgimnázium esetén, ha ezt a rovatot választotta
ki, 13. évfolyamon csak kivételes esetben lehet adat (Kéttannyelvű,
nemzetiségi anyanyelvű vagy Kéttannyelvű képzés, nyelvi előkészítő
évfolyammal induló program esetén). Szakképző iskola (kifutó
szakközépiskola) vagy technikum érettségi vizsgára felkészítő évfolyamai
(közismereti oktatás) esetén is a szakmai oktatást (kifutóban nem
szakképző évfolyamok) kell jelölni. ***szakmai képzés (kifutóban szakképző
évfolyamok)*** rovatnál egy szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, illetve technikumi, kifutó
szakgimnáziumi feladatellátási hely az ilyen oktatásban részesülő összes
tanulóját egy tanulói lapon tünteti fel (ha egyébként nem állnak fenn a
tanulói lap bontására vonatkozó egyéb feltételek. Pl. Külön tanulói lapra
kerül a nappali rendszerű oktatás és felnőttoktatás. Egyes esetekben A
tanterv besorolása szintek és programok szerint rovat kitöltési feltételei
miatt is több tanulói lapra kerülnek a szakképző évfolyamon tanulók.). Ha ez
a rovat jelölve van, és ha van beiratkozott és/vagy szakmai vizsgát tett
tanulója, akkor minden esetben kell lennie szakmai lapnak. Megszűnt,
szünetelő feladatellátási hely esetén, ha nincs szakmai vizsgázó, nem kell
szakmai lapot nyitni. A rovatot a szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
szakiskolák, készsgfejlesztő iskolák a képzés jellegének megfelelően attól
az évfolyamtól kezdődően adják meg, amelyiktől a szakmai képzés
(kifutóban szakképző évfolyamok) az adott képzési programban elkezdődik.
Technikumi, kifutó szakközépiskolai feladatellátásnál a szakmai képzés
(kifutóban szakképző évfolyamok) jelölésekor a szakmai lapon kiválasztott
szakképzés azonosító első jegye 2-vel, 3-mal kezdődhet. Szakiskola
feladatellátásnál a szakmai képzés (kifutóban szakképző évfolyamok)
jelölésekor a szakmai lapon kiválasztott szakképzés azonosító első
jegyének 2-nek vagy 3-nak kell lennie. A rovat jelölhető a készségfejlesztő
iskola azon szakképzései esetén, amelyek nem sorolhatók be a szakmai
lapon megadott szakmák egyikébe sem, vagy azok államilag nem
elismertek. Kérjük, hogy ilyen esetben a szakmai lapon szereplő OKJ
szakmajegyzékben az oktatott szakképesítéshez legközelebb álló
szakmához sorolja be képzését, és megjegyzésben adja meg a pontos
szakmanevet. A készségfejlesztő iskolák választhatják a 21999999-es
szakképesítést, a szakképesítés megnevezése: Munkába állást lehetővé
tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása. Ha a
feladatellátási hely típusa készségfejlesztő iskola, akkor a tanulói laphoz
tartozó szakmai lapon a szakképesítés azonosító számának 21-gyel kell
kezdődnie. A rovatot a technikumok, kifutó szakgimnáziumok a 12. (ill.
egyes esetekben 13.) évfolyamnál magasabb évfolyam esetén, szakmai
képzésre (kifutóban szakképző évfolyamok) vonatkozóan jelölik meg, a
szakmai lapon kiválasztott szakképzés azonosító első jegyének 5-nek kell
lennie. A technikumi, kifutó szakgimnáziumi feladatellátásnál a szakmai
képzés (kifutóban szakképző évfolyamok) esetén a 9-12. évfolyamon csak
párhuzamos képzésnél (művészeti szak) lehet adat, a szakmai lapon
megadott szakképzés azonosítónak a művészeti OKJ szakképesítések
között kell szerepelni. * Szakmai képzés (kifutóban szakképző évfolyamok)
esetén a kiválasztható szakképesítések között szerepelnek azok a
szakképesítések, amelyek az idei tanévben oktathatók. Ezzel kapcsolatban
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részletes útmutatás az OSA5SZAK lapnál található. A Hídprogramok esetén
(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 14. §) a képzés jellegétől
függően "szakmai oktatás (kifutóban nem szakképző évfolyamok)" vagy
"szakmai képzés (kifutóban szakképző évfolyamok)" választható.

OSA4TANU

OSA4TANU

10

11 a04g10c11

A tanterv besorolása szintek és programok szerint - A tanulói lapon a szint
és program besorolást az alábbiakban meghatározott esetekben meg kell
adni, megszűnt vagy szünetelő feladatellátási hely esetén is, amikor csak az
előző évi beszámolási adatokat (tanév végi adatokra, végzettekre,
érettségizettekre, mulasztási adatokra vonatkozó táblákat) töltik ki. Nem
minden - tanulói lapot igénylő - feladatellátási hely esetén kell kitölteni. Nem
kell kitölteni óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium
és készségfejlesztő iskola esetén. A többi esetben a tanterveket az alábbi
útmutatás szerint kell besorolni (egyes feladatellátási hely típusokhoz több
szint is tartozhat, a megfelelőt kell kiválasztani. A kiválasztható kódok
megváltoztak.): "253" Szakiskola, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola)
alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakmára képző szakképző
évfolyamai, "353" Szakiskola, szakközépiskola nem szakképző évfolyamok,
alapfokú végzettséget igénylő szakképesítésre képző szakképző
évfolyamok. Hídprogramoknál kiválasztható a 253 vagy 353 szint, a
hídprogramoknál leírt feltételek szerint; "454" Szakközépiskola érettségit
követő szakképző évfolyamai (szakgimnázium nem tölti) "444"
Szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő évfolyamai (közismereti
oktatás).

OSA4TANU

OSA4TANU

10

14 a04g10c14

Nappali rendszerű képzés - Bejelölendő a nappali rendszerű oktatás esetén.
Az intézmény a nappali rendszerű oktatás keretében szervezett osztályait,
tanulóit és a felnőttoktatási tanterv szerint szervezett osztályait, tanulóit
külön-külön tanulói lapon tünteti fel.

OSA4TANU

OSA4TANU

10

15 a04g10c15

Programok: Dobbantó program, Hídprogram - A feladatellátási hely típusnak
szakképző iskolát (kifutó szakközépiskola) kell kiválasztani. A szakmai
oktatás / szakmai képzés rovatban a képzés jellegének megfelelően a
szakmai oktatás (kifutóban nem szakképző évfolyamok) vagy szakmai
képzés (kifutóban szakképző évfolyamok) rovat választható. Szakmai
oktatás (kifutóban nem szakképző évfolyamok) esetén A tanterv besorolása
szintek és programok szerint rovatban 353, szakképző évfolyam esetén 253
vagy 353 választandó. Az évfolyamszámozás a következő: Szakképzési
Hídprogram esetén a 9. évfolyam H/II/1, a 10. évfolyam H/II/2 évfolyamnak
tekintendő.

OSA4TANU

OSA4TANU

10

16 a04g10c16

Előkészítő évfolyamot (is) szervez - Bejelölendő a következő előkészítő
évfolyamok esetén, a megfelelőt kiválasztva. * Nyelvi előkészítő évfolyam az 5. évfolyam ekkor 5/Ny évfolyamot (8 évfolyamos gimnázium), a 7.
évfolyam ekkor 7/Ny évfolyamot (6 évfolyamos gimnázium),a 9. évfolyam
ekkor 9/Ny évfolyamot (4(5) évfolyamos gimnázium vagy technikum,
szakgimnázium) jelöl. * Két tanítási nyelvű középiskola előkészítő
évfolyama - a 9. évfolyam ekkor 9/Kny évfolyamot jelöl. Gimnázium vagy
szakgimnázium választhatja ki. * Nemzetiségi középiskola előkészítő
évfolyama - az 5. évfolyam ekkor 5/N évfolyamot (8 évfolyamos gimnázium),
a 7. évfolyam ekkor 7/N évfolyamot (6 évfolyamos gimnázium), a 9.
évfolyam ekkor 9/N évfolyamot (4(5) évfolyamos gimnázium vagy
szakgimnázium) jelöl. * Enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató
munkáját ellátó szakiskolák kötelező előkészítő évfolyama. A 9. évfolyam
ekkor 9/E évfolyamot jelöl. - Ha ez a rovat kiválasztásra került, csak a
megfelelő 9. előkészítő évfolyam adatai adhatók meg az adott tanulói lapon.
A többi (nem előkészítő) évfolyam adatait külön tanulói lapon kell megadni.
Ezen rovatok valamelyikének kiválasztása esetén, - ha gimnáziumra
vonatkozik - a gimnázium rovatban a megfelelő forma bejelölendő (4, 6 vagy
8 évfolyamos), szakgimnázium, szakiskola esetén a nem szakképző
évfolyamok jelölendő.
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10

17 a04g10c17

Arany János programban előkészítő évfolyama - Bejelölendő a program
előkészítő évfolyamára vonatkozóan. Ekkor a megjelenő 9. évfolyam
9/AJTP ill. 9/AJKP évfolyamot jelöl. Az adott tanulói lap ilyenkor csak ennek
a programnak az előkészítő évfolyamára vonatkozik. A program további
évfolyamaira külön tanulói lap töltendő, melyen a 9-12. évfolyam tanulói egy
lapon megadhatók (ha van más programban tanuló 9-12. évfolyamos
tanuló, azokkal együtt is megadhatók, a tanulói lapon szereplő egyéb
paraméterek egyezése esetén).

OSA4TANU

OSA4TANU

10

18 a04g10c18

Technikum (kifutó szakgimnázium) - Bejelölendő, hogy a szakgimnáziumi
képzés 2020. szeptember 1. előtt kezdődött, vagy 2020. szeptember 1-jén
indult. A tanulói lap adatait eszerint (is) bontani kell. A 2020. szeptember 1jén indult képzések esetén a 9., 10. évfolyamon lehet tanuló (9. előkészítő
évfolyamot is beleértve), 2020. szeptember 1-je előtt induló képzések
esetén csak a 10.-nél magasabb évfolyamon lehet tanuló. A kitöltéshez
megjegyzés fűzhető.

OSA4TANU

a04t16

0

0

Ki kell tölteni az óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és
technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén! Az (önálló) osztályok
száma lehet nem egész szám is, ha egy osztályba több tanterv szerinti
tanulók is járnak. Ha az osztályok száma nem egész szám, akkor azt két
tizedes pontossággal kell megadni. Óvoda, általános iskola és gimnázium
esetén a feladatellátási lap szintjén kötelezően, a többi feladatellátás
típusnál ajánlottan egész számnak kell lennie a csoportok, osztályok
számának évfolyamonként. Az évfolyamok számozása az elektronikus
kérdőíven a feladatellátás típusának, illetve a tanulói lapon beállított egyes
tantervi jellemzőknek megfelelően automatikusan beírásra kerülnek, azokat
megváltoztatni, felülírni nem lehet.

OSA4TANU

a04t16

0

1 o01

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

2 o02

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

3 o03

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

4 o04

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

5 o05

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.
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OSA4TANU

a04t16

0

6 o06

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

7 o07

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

8 o08

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

9 o09

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

10 o10

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

11 o11

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

12 o12

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

13 o13

Évfolyamok - az egyes évfolyamokon az önálló osztályok száma. Évfolyam
jelű oszlopba csak osztott (önálló) osztályokat szabad beírni. Önálló osztály:
egy évfolyamra járó tanulókból szervezett osztály. Ha van önálló osztálya,
akkor az a04t18 táblázatban kell lennie önálló osztályba járó
tanulólétszámnak is! Óvodánál a kis, középső, nagy óvodai csoportok
száma.

OSA4TANU

a04t16

0

14 o14

Összesen - az összes önálló iskolai osztály, illetve a kis, középső, nagy
óvodai csoportok száma.

OSA4TANU

a04t16

0

15 o15

Összevont osztály, vegyes életkorú óvodai csoportok száma - több
különböző évfolyamra járó tanulókból szervezett összevont iskolai osztály,
illetve vegyes életkorú óvodai csoportok száma.

OSA4TANU

a04t16

0

16 o16

Összes óvodai csoport, iskolai osztály - az önálló iskolai osztályok, óvodai
csoportok és az összevont iskolai osztályok, illetve vegyes életkorú óvodai
csoportok száma együttesen.
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OSA4TANU

a04t16

3

0 s03

Sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat integráltan nevelő, oktató Normál óvodai csoportok iskolai osztályok száma, amelyekbe sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók is járnak. Ha itt ad meg olyan iskolai
osztályt, óvodai csoportot, ahol integráltan nevel sajátos nevelési igényű
gyermekeket, tanulókat, akkor a04t18 táblázatban kell lennie integráltan
oktatott sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak!

OSA4TANU

a04t16

4

0 s04

Egész napos iskolai oktatásban az osztályok száma - Egész napos iskolai
nevelésben az osztályok száma, illetve az iskolaotthonos osztályok száma.
Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és
egyéb foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen
szétosztva, egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve
kell megszervezni, úgy mint az iskolaotthon esetében [20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rend. 19. § (1)]. Az iskolaotthonos oktatás az oktatásnak a délelőtti és
a délutáni tanítási időszakban a kötelező tanórai foglalkozások, a nem
kötelező tanórai foglalkozások, a napközis foglalkozások, a mindennapos
testedzés foglalkozásai időkeretében történő megszervezése. Óvodai
feladatellátási hely nem tölti ki. Ha itt ad meg osztályt, akkor a04t18
táblázatban kell lennie egész napos iskolai oktatásban részesülő
(iskolaotthonos osztályba járó) tanulónak!

OSA4TANU

a04t17

0

0

Csak általános iskola típusú feladatellátás esetén töltendő.

OSA4TANU

a04t17

1

0 s01

Iskolába lépő gyermekek - ide kell sorolni mindazokat, akik először lépnek
iskolába

OSA4TANU

a04t17

1

1 s01o01

A cella értékének meg kell egyezni az azonos tanulói lapon megadott 1.
évfolyamos nem évfolyamismétlő tanulók számával (a04t18 1. évfolyam
s02 - a04t18 1. évfolyam s12)

OSA4TANU

a04t17

1

2 s01o02

A cella értékének meg kell egyezni az azonos tanulói lapon megadott 1.
évfolyamos nem évfolyamismétlő leány tanulók számával (a04t18 1.
évfolyam s03 - a04t18 1. évfolyam s13)

OSA4TANU

a04t17

2

0 s02

Mindazok, akik az adatszolgáltatás évében augusztus 31.-ig betöltötték 6.
életévüket.

OSA4TANU

a04t17

3

0 s03

Mindazok, akik az adatszolgáltatás évének szeptember 1-én még nem
töltötték be 6. életévüket.

OSA4TANU

a04t17

4

0 s04

1 évet járt óvodába - azokat kell beszámítani, akik az óvodai nevelési évnek
legalább kétharmadát óvodában töltötték.

OSA4TANU

a04t17

5

0 s05

2 évet járt óvodába - azokat kell beszámítani, akik egy teljes óvodai nevelési
évet és egy másiknak legalább kétharmadát óvodában töltötték.

OSA4TANU

a04t17

6

0 s06

3 vagy több évet járt óvodába - azokat kell beszámítani, akik két teljes
óvodai nevelési évet és a harmadiknak legalább kétharmadát óvodában
töltötték.

OSA4TANU

a04t18

0

0

Óvodai, általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltik ki! A táblában az óvodába felvett
gyermekeket, illetve az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókat kell
feltüntetni. A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 20. § (1) a)
bekezdése alapján létesített egységes óvoda-bölcsőde esetén az ott nevelt
összes gyermeket (a 3 évesnél fiatalabbakat, de legalább második
életévüket betöltötteket is) fel kell tüntetni. A táblában minden gyermek,
tanuló csak egyszer, egy főként szerepelhet. A gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében, illetve fejlesztő nevelésoktatásban részt vevő gyermekeket, tanulókat itt nem szabad feltüntetni! A
vendégtanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókat a táblázatban nem
szabad szerepeltetni, létszámukat kérjük megjegyzésben tüntessék fel! Az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben résztvevőket nem szabad
feltüntetni.
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OSA4TANU

a04t18

2

0 s02

Gyermekek, tanulók száma Az összes gyermek, illetve tanuló száma az
adott tanulói lapon. A gyermekek, tanulók önálló, illetve több iskolai
évfolyamra járó tanulókból összevont iskolai osztályokba, kis, középső,
nagy, illetve vegyes életkorú óvodai csoportokba járhatnak. Iskolai
feladatellátás esetén, ha itt ad meg létszámot és a s07 Összevont osztályba
járó sorban nem ad meg létszámot, akkor tanulói önálló évfolyamra járnak.
Ebben az esetben az a04t16 Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának
nyitóadatai táblázatban is kell önálló osztályszámot megadnia (az
a04t16o01-o14 önálló évfolyamainak megfelelő oszlopában). Ha a s07
Összevont osztályba járó sorban szerepeltetett létszámot, a sorban
szerepeltetett tanulók összevont osztályba járnak, az a04t16 Óvodai
csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai táblázatban meg kell
adnia az összevont osztályok számát (az a04t16o15 Összevont osztály
oszlopában). Ha a s07 Összevont osztályba járó sorban szereplő
tanulólétszám évfolyamonként (oszloponként) megegyezik a s02 sorban
szerepeltetett létszámmal, akkor az adott évfolyam valamennyi tanulója
összevont osztályba jár, s az a04t016 Óvodai csoportok, iskola osztályok
számának nyitóadatai táblázatban az önálló évfolyamokon (az
évfolyamoknak megfelelő oszlopokban) nem lehet (önálló) iskolai osztály.
Óvodai feladatellátás esetén, az évfolyamok rovatban jelenik meg a kis,
középső, nagy, illetve vegyes felirat, és a gyermekeket a megfelelő rovatba
kell sorolni. Ha a kis, középső, nagy csoport valamelyikében van gyermek,
akkor az a04t16 Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai
táblázatban is kell önálló (kis, középső, nagy) csoportszámot megadnia
megfelelő rovatban. Ha a vegyes csoportban van gyermek, akkor az a04t16
Óvodai csoportok, iskolai osztályok számának nyitóadatai táblázatban is kell
vegyes életkorú óvodai csoportszámot megadnia az a04t16s02o15 rovatban.

OSA4TANU

a04t18

4

0 s04

Más településről bejáró - az adott feladatellátási helyre nem a lakóhelye,
ennek hiányában nem a tartózkodási helye szerinti óvodába, általános
iskolába, szakképző iskolába (kifutó szakközépiskola), szakiskolába,
készségfejlesztő iskolába, gimnáziumba, technikumba, szakgimnáziumba
(más településre) bejáró gyermekek, tanulók. Fővárosi feladatellátási hely
esetén a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró
gyermekek, tanulók sorolódnak ide.

OSA4TANU

a04t18

5

0 s05

Egész napos iskolai oktatásban részesül, iskolaotthonos osztályba járó Csak általános iskolai feladatellátási hely tölti ki. Ha itt szerepeltet adatot,
akkor az a04t16 Óvodai csoportok, iskola osztályok számának nyitóadatai
táblázatban is kell egész napos iskolai oktatási, iskolaotthonos
osztályszámot megadnia (a s04 Egész napos iskolai oktatásban az
osztályok száma sorban). Az ebben a sorban feltüntetett létszámot, kérjük,
a napközis tanulók számához ne adják hozzá.

OSA4TANU

a04t18

6

0 s06

Váltakozó (de.-du.) oktatásban részesül - az oktatásban részt vevők délelőtti
és délutáni tanítási időszakban szervezett oktatásban részesülnek. Óvodai
feladatellátási hely nem tölti ki.

OSA4TANU

a04t18

7

0 s07

Összevont osztályba járó - Általános iskolai feladatellátás esetén,
szakképző iskola (kifutó szakközépiskola) esetén a HÍD programokra
vonatkozóan és szakiskolai, készségfejlesztő iskolai feladatellátás esetén
tölthetik ki. Ha van összevont osztályba járó tanulója, akkor az a04t16
Óvodai csoportok, iskola osztályok számának nyitóadatai táblázatban is kell
megadnia összevont osztályszámot (a04t16o15 Összevont osztály, vegyes
életkorú óvodai csoport oszlopban). Ha egy évfolyamon csak összevont
osztályba járó tanulók vannak, kérjük az esetlegesen egyéni munkarend
szerint tanulókat az összevont osztályba járók között (s07 sor) is
szerepeltetni. Ha egy évfolyamon csak Egész napos iskolai oktatásban
részesülő, iskolaotthonos osztályba járó tanulók vannak, kérjük az
esetlegesen egyéni munkarend szerint tanulókat az Egész napos iskolai
oktatásban részesül, iskolaotthonos osztályba járók között (s05 sor) is
szerepeltetni. (Az egyéni munkarend szerint tanulók a megfelelő sorba (s16)
is beírandók).
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OSA4TANU

a04t18

8

0 s08

többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók - az általános feltételek szerint (nem
gyógypedagógiai tanterv szerint) működő iskolai osztályba, óvodai
csoportba járó, a szakértői bizottság szakvéleménye, javaslata alapján
sajátos nevelési igényűnek minősített gyermekeket, tanulókat kell itt
szerepeltetni. Ha itt szerepeltet adatot, akkor az a04t16 táblázatban is meg
kell adnia a megfelelő iskolai osztályok, óvodai csoportok számát. Egy
tanulói lapon nem lehet minden tanuló integráltan oktatott.

OSA4TANU

a04t18

9

0 s09

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő - az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít,
társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem
minősül sajátos nevelési igényűnek.

OSA4TANU

a04t18

10

0 s10

Napközis tanuló - az adott tanulói lapon szereplő tanulók közül a napközis
foglalkozáson részt vevő tanulók száma. Óvodai feladatellátás nem tölti ki.
Az egész napos iskolai oktatásban részesülők, iskolaotthonos osztályba
járók számát ebben a sorban nem szabad szerepeltetni.

OSA4TANU

a04t18

11

0 s11

Délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő - az adott tanulói lapon szereplő
tanulók közül a délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő tanulók száma. Nem
sorolandó ide a szakkörön, művészeti csoportban, önképző körben, iskolai
sportkörben, énekkaron levők ill. napközisek száma. Óvodai feladatellátás
nem tölti ki.

OSA4TANU

a04t18

12

0 s12

Évfolyamismétlő - a tanuló a beszámolási időszakban tanulmányi
kötelezettségének nem tett eleget (a tanulmányi követelményeket nem
teljesítette), a beszámolási időszak végén magasabb évfolyamra nem
léphetett, illetve a tanulmányi követelményeknek eleget tett, de engedéllyel
évfolyamot ismétlő tanulók száma. Az évfolyamismétlők száma megegyezik
az eredményesen végzett, de ismétel (t18s14) és az évfolyamismétlésre
utasított (t18s15) sorok összegével. Óvodai feladatellátás nem tölti ki.

OSA4TANU

a04t18

14

0 s14

Eredményesen végzett, de ismétel - A beszámolási időszakban
eredményesen végzett, de engedélyezett évfolyamismétlők száma. Óvodai
feladatellátás nem tölti ki.

OSA4TANU

a04t18

15

0 s15

Évfolyamismétlésre utasított - az előző tanévben a tanulmányi
követelményeket nem teljesítő, magasabb évfolyamra nem lépő tanulók
száma. Óvodai feladatellátás nem tölti ki.

OSA4TANU

a04t18

16

0 s16

Egyéni munkarend szerint tanuló - a szülő döntése, tartós külföldi
szolgálata, a szakértői bizottsági javaslat, szakorvosi vélemény, illetve a
tanuló egyéb rendkívüli körülményei miatt egyéni munkarend szerint
tanulmányokat folytató tanulók száma. Ha egy évfolyamon az összes tanuló
összevont osztályba jár, akkor az összevont osztályba járó tanulók
számának az egyéni munkarend szerint tanulók számát is tartalmaznia kell!
Ha egy évfolyamon az összes tanuló egész napos iskolai oktatásban
részesül, ill. iskolaotthonos osztályba jár, akkor az ide járó tanulók
számának az egyéni munkarend szerint tanulók számát is tartalmaznia kell!
Óvodai feladatellátás nem tölti ki.

OSA4TANU

a04t18

18

0 s18

Otthont nyújtó ellátásban részesülő - 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 53.§ szerinti ellátásban részesülő.
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OSA4TANU

a04t18

19

0 s19

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók - A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. § (1)
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi
körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről
vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen
lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort
nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
A Gyvt. 161/Q. § (2) bekezdése alapján: "Azok a tanulók, akik hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján 2013. szeptember 1-jén az
Arany János Tehetséggondozó Programban, az Arany János Kollégiumi
Programban vagy az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban, az
Útravaló Ösztöndíjprogramban, óvodai fejlesztő programban,
képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek részt vagy
ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy a
tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályok
szerint minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos
helyzetűnek." A a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
számát nem kérjük a hátrányos helyzetűek között is szerepeltetni (a
halmozottan hátrányos helyzetűek száma nem "-ebből" rovat). A hátrányos
helyzetű rovat és a halmozottan hátrányos helyzetű rovat összege
évfolyamonként nem haladhatja meg a Gyermekek, tanulók száma (s02)
rovat értékét.

OSA4TANU

a04t18

20

0 s20

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók - A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
(Gyvt.) 67/A. § (2) Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés (ld. Hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók rovatnál) a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói
ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt. A Gyvt. 161/Q. § (2) bekezdése alapján: "Azok a tanulók, akik
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján 2013. szeptember
1-jén az Arany János Tehetséggondozó Programban, az Arany János
Kollégiumi Programban vagy az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai
Programban, az Útravaló Ösztöndíjprogramban, óvodai fejlesztő
programban, képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek
részt vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy
a tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos
szabályok szerint minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan
hátrányos helyzetűnek." A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók számát nem kérjük a hátrányos helyzetűek között is szerepeltetni (a
halmozottan hátrányos helyzetűek száma nem "-ebből" rovat). A hátrányos
helyzetű rovat és a halmozottan hátrányos helyzetű rovat összege
évfolyamonként nem haladhatja meg a Gyermekek, tanulók száma (s02)
rovat értékét.

OSA4TANU

a04t18

21

0 s21

Feladatellátási hely típust váltott - gimnáziumból jött - előző tanévben
gimnázium típusú feladatellátási helyen folytatott tanulmányokat. Kitöltik
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátásnál.
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OSA4TANU

a04t18

22

0 s22

Feladatellátási hely típust váltott - technikumból, szakgimnáziumból jött előző tanévben szakgimnázium típusú feladatellátási helyen folytatott
tanulmányokat. Kitöltik gimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai feladatellátásnál.

OSA4TANU

a04t18

23

0 s23

Feladatellátási hely típust váltott - szakképző iskolából (kifutó
szakközépiskola), szakiskolából, készségfejlesztő iskolából jött - előző
tanévben szakközépiskolai, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai típusú
feladatellátási helyen folytatott tanulmányokat. Kitöltik gimnáziumi és
technikumi, szakgimnáziumi feladatellátásnál.

OSA4TANU

a04t18

24

0 s24

A 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte - Csak
9. évfolyam esetén tölthető! Szakiskolai, készségfejlesztő iskolai,
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), gimnáziumi és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltik ki!

OSA4TANU

a04t18

25

0 s25

Utolsó éves - az adott program utolsó évfolyamába járó tanulók.
Szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), gimnáziumi és szakgimnáziumifeladatellátás esetén töltik
ki!

OSA4TANU

a04t18

26

0 s26

Egy idegen nyelvet tanulók száma - Óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltik ki.
Egy idegen nyelvet tanulók számát az a04t20 (tantervi órakeretben idegen
nyelv esetén) vagy az a04t37 (nemzeti, etnikai, kisebbségi nyelvoktatás
esetén) tábla megfelelő nyelvoktatási formáiban kell nyelvenként
részleteznie. A 26., 27., 28., 29. és 30. sorok összegének évfolyamonként
(óvodánál kis, középső, nagy ill. vegyes csoportra vonatkozóan) meg kell
egyezni az összes gyermek, tanuló számával (2. sor).

OSA4TANU

a04t18

27

0 s27

Kettő idegen nyelvet tanulók száma - Óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltik ki
Kettő idegen nyelvet tanulók számát az a04t20 (tantervi órakeretben idegen
nyelv esetén) vagy az a04t37 (nemzeti, etnikai, kisebbségi nyelvoktatás
esetén) tábla megfelelő nyelvoktatási formáiban kell nyelvenként
részleteznie. A 26., 27., 28., 29. és 30. sorok összegének évfolyamonként
(óvodánál kis, középső, nagy ill. vegyes csoportra vonatkozóan) meg kell
egyezni az összes gyermek, tanuló számával (2. sor).

OSA4TANU

a04t18

28

0 s28

Három vagy több idegen nyelvet tanulók száma - Óvodai, általános iskolai,
szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás
esetén töltik ki. Három idegen nyelvet tanulók számát az a04t20 (tantervi
órakeretben idegen nyelv esetén) vagy az a04t37 (nemzeti, etnikai,
kisebbségi nyelvoktatás esetén) tábla megfelelő nyelvoktatási formáiban
kell nyelvenként részleteznie. A 26., 27., 28., 29. és 30. sorok összegének
évfolyamonként (óvodánál kis, középső, nagy ill. vegyes csoportra
vonatkozóan) meg kell egyezni az összes gyermek, tanuló számával (2. sor).

OSA4TANU

a04t18

29

0 s29

Nyelvoktatásban nem részesül - Óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltik ki. Az adott programban, az adott évfolyamon (csoportban) nem folyik
idegennyelv-oktatás.

OSA4TANU

a04t18

30

0 s30

Nyelvtanulás alól felmentett - Óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátásnál töltik ki. Az itt
feltüntetett létszámot az s29 sorban (Nyelvoktatásban nem részesül) nem
szabad szerepeltetni.
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OSA4TANU

a04t18

31

OSA4TANU

a04t18

31

14 s31o14

Nappali rendszerű képzés esetén általános iskola, szakiskola,
készségfejlesztő iskola, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
gimnázium és technikum, szakgimnázium esetén az összesen
tanulólétszámnak meg kell egyezni a megfelelő feladatellátási hely a02t12
s17o01 cella értékével.

OSA4TANU

a04t18

31

15 s31o15

Nappali rendszerű képzés esetén általános iskola, szakiskola,
készségfejlesztő iskola, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
gimnázium és technikum, szakgimnázium esetén az összesen leány
tanulólétszámnak meg kell egyezni a megfelelő feladatellátási hely a02t12
s17o02 cella értékével.

OSA4TANU

a04t18

32

OSA4TANU

a04t18

32

14 s32o14

Általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, szakképző iskola
(kifutó szakközépiskola), gimnázium és technikum, szakgimnázium nappali
rendszerű képzése esetén az összes térítési díjas tanuló létszámának meg
kell egyeznie az a02t12s18o01 cella értékével.

OSA4TANU

a04t18

32

15 s32o15

Általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, szakképző iskola
(kifutó szakközépiskola), gimnázium és technikum, szakgimnázium nappali
rendszerű képzése esetén az összes leány térítési díjas tanuló létszámának
meg kell egyeznie az a02t12s18o02 cella értékével.

OSA4TANU

a04t18

33

0 s33

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő - 1997. évi XXXI.
Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 19.§ szerinti
ellátásban részesülő.

OSA4TANU

a04t18

34

0 s34

Más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

OSA4TANU

a04t18

35

0 s35

Más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

OSA4TANU

a04t18

36

0 s36

Kezdő évfolyamos tanulók száma - Általános iskolánál 1. évfolyamos,
gimnáziumnál a képzéstípustól függően 5., 7. vagy 9. évolyamos,
szakképző iskolánál (kifutó szakközépiskola), szakiskolánál, készségfejlsztő
iskolánál és technikumnál, szakgimnáziumnál 9. évfolyamos, szakképző
évfolyam esetén a megfelelő kezdő évfolymos tanulók száma.

OSA4TANU

a04t18

37

0 s37

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók

sor oszlop cellanév
0 s31

0 s32

magyarázat
Tandíjas - Ld. a 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 36.§, 37.§. Nappali rendszerű
képzés esetén általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola,
szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), gimnázium és technikum,
szakgimnázium esetén az összesen tanulólétszámnak meg kell egyezni a
megfelelő feladatellátási hely a02t12 s17o01 cellájának értékével.

Térítési díjas - Ld. a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34.§, 35.§, 37.§. Általános
iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, szakképző iskola (kifutó
szakközépiskola), gimnázium és technikum, szakgimnázium nappali
rendszerű képzése esetén az összes térítési díjas tanuló létszámának meg
kell egyeznie az a02t12s18o01 cella értékével.
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OSA4TANU

a04t20

0

0

Ezen a táblán az "idegen nyelvként" tanult nyelvórákon résztvevőket kell
számba venni, akik valamilyen nyelvet tantervi órakeretben - kötelező vagy
kötelezően vállalt (emelt szintű) órakeret terhére - első vagy további idegen
nyelvként tanulnak. Nem kell beszámítani a térítéses nyelvtanfolyamokon,
illetve szakköri, tehetséggondozó keretben nyelvet tanulókat. Ebben a
táblában kell megadni az összes idegen nyelvet tanulót, a nemzetiségi
nyelvoktatásban résztvevőket viszont nem ebben, hanem az a04t37
táblában kell feltüntetni. Első nyelvet tanulók száma az összes nyelvet és
nyelvoktatási formát összesítve nem lehet nagyobb, mint az összes tanuló
létszám. A második, illetve további nyelvet tanulók száma az összes nyelvet
és nyelvoktatási formát tekintve egyes esetekben előfordulhat, hogy
nagyobb, mint az összes tanuló létszám. Óvodai, általános iskolai,
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő
iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén
töltik. Egy nyelvet egy tanuló csak egy nyelvoktatási formában tanulhat! Ha
egy nyelvnél a két tanítási nyelvű (s05) vagy nyelvi előkészítő (s06)
sorokban szerepeltet tanulót, akkor ugyanezt a tanulót ugyanennél a
nyelvnél a nyelvoktatási óraszám sorokban (s02, s03, s04 sorokban) nem
szabad feltüntetnie! Ebben a táblában a nemzetiségi anyanyelvű,
nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi nyelvoktató, kiegészítő nemzetiségi
nyelvoktatásban részt vevő gyermekeket, tanulókat nem szabad feltüntetni!
Ha az iskola tanulója második vagy további idegennyelvet vendégtanulóként
másik köznevelési intézményben tanul, ebben a táblában ne
szerepeltessék. Ebben az esetben az adott tanuló az adott intézményben
egy idegennyelvet tanulóként lesz számba véve. A táblához fűzött
megjegyzésben kérjük megadni a saját tanulókból vendégtanulóként más
intézményben idegennyelvet tanulók számát nyelvenként.

OSA4TANU

a04t20

0

2 o02

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

3 o03

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

4 o04

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

5 o05

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

6 o06

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

7 o07

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

8 o08

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

9 o09

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

10 o10

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

11 o11

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.
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OSA4TANU

a04t20

0

12 o12

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

13 o13

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

14 o14

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nyelvet az
oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és további idegen
nyelvként tanulók száma.

OSA4TANU

a04t20

0

15 o15

Az adott nyelvet az oldallécnek megfelelő formában ill. óraszámban, első és
további idegen nyelvként tanulók száma összesen.

OSA4TANU

a04t20

0

16 o16

Az adott nyelvet az oldallécnek megfelelő óraszámban, második ill. további
idegen nyelvként tanulók száma (az Összesen oszlopból [o15] kiemelt
adat). A két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítő formát első nyelvnek
tekintjük. Ha itt nem ad meg adatot és nemzetiségi nevelésben, oktatásban
nem vesz részt tanulója, akkor az összes tanulója egy idegen nyelvet tanul.
Ilyenkor az a04t20 táblában az összes nyelvet és nyelvoktatási formát
összegezve a tanulólétszámoknak meg kell egyeznie az a04t18 tábla "egy
idegen nyelvet tanulók száma" (s26) sorával.

OSA4TANU

a04t20

0

17 o17

A nyelvet második vagy további idegen nyelvként tanulókból az első idegen
nyelvet (amely az adott rovatban szereplőtől eltér) két tanítási nyelvű
formában tanulja (az o16 oszlopból kiemelt adat). Pl. Német nyelvet tanul
második nyelvként, így ebben az oszlopban a német nyelvnél szerepel, első
nyelvként az angol nyelvet tanulja két tanítási nyelvű formában.

OSA4TANU

a04t20

0

18 o18

A nyelvet második vagy további idegen nyelvként tanulókból az első idegen
nyelvet (amely az adott rovatban szereplőtől eltér) nyelvi előkészítő
formában tanulja (az o16 oszlopból kiemelt adat). Pl. Spanyol nyelvet tanul
második nyelvként, így ebben az oszlopban a spanyol nyelvnél szerepel,
első nyelvként az angol nyelvet tanulja nyelvi előkészítő formában.

OSA4TANU

a04t20

0

19 o19

Vendégtanulók száma - az iskolában idegen nyelvet vendégtanulóként
tanulók száma. Ez a szám a tábla többi oszlopában nem szerepelhet.

OSA4TANU

a04t20

5

0 s05

Két tanítási nyelvű - a nevelő- és oktató munka a magyar nyelv mellett
másik tannyelven (célnyelven) is folyik (l. 26/1997 (VII. 10) MKM rendelet a
két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról, 4/2013. (I. 11.)
EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról)

OSA4TANU

a04t20

6

0 s06

Nyelvi előszítő - a 9. évfolyamon (6 , 8 évfolyamos gimnázium esetén más
évfolyamon is) intenzív nyelvi felkészítés (az Nkt. 9 § (7) bekezdése szerint).
A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi feladat esetében kizárólag 5., illetve 7.
évfolyamon, más feladat esetében kizárólag 9. évfolyamon adható meg
létszám.

OSA4TANU

a04t21

0

0

Életkor - az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek
száma (adatgyűjtés éve - születési év). Például 6 éves az a gyermek, aki a
6. életévét az adatszolgáltatás dátumában szereplő naptári évben tölti be, a
2019-ban történő adatszolgáltatás esetén a 2013-ban születettek 6 évesek
(2019 - 2013 = 6). Nappali rendszerű oktatás esetén a 25 évesnél idősebb
korévekben nem lehet adat. Óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltik ki.

OSA4TANU

a04t21

2

0 s02

Ebben a sorban az óvodába felvett 3 évesnél fiatalabb (2. életévüket
betöltött) gyermekeket kell szerepeltetni.

OSA4TANU

a04t21

3

0 s03

Óvodánál a "3 éves" rovatban a 3. életévüket az adatszolgáltatás évében
december 31-ig betöltő (2015-ban született), és az óvodába felvett
gyermekek számát kell szerepeltetni.

OSA4TANU

a04t21

8

0 s08

8 éves - Óvodai feladatellátásnál a gyógypedagógiai nevelésben részt
vevők esetén a 8 éves és idősebbeket jelenti.
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OSA4TANU

a04t21

30

0 s30

Az a04t92 tábla alapján kerül beösszesítésre.

OSA4TANU

a04t21

31

0 s31

Az a04t92 tábla alapján kerül beösszesítésre.

OSA4TANU

a04t21

32

0 s32

Az a04t92 tábla alapján kerül beösszesítésre.

OSA4TANU

a04t21

33

0 s33

s33=s02+s03+...+s32.

OSA4TANU

a04t22

0

0

Ezt a táblázatot akkor is ki kell tölteni, ha az adott tanterv szerint a jelenlegi
tanévben nem indul tanítás (az adott tanulói lapon a jelenlegi tanévre
vonatkozó táblák [pl. a04t18] üresek), de az előző tanévben még volt
oktatás. A táblázatot ki kell tölteni általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó
szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, technikumi,
szakgimnáziumi és gimnáziumi feladatellátásnál! (20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 64.§, 77.§)

OSA4TANU

a04t22

2

0 s02

Tanévvégi létszám - a beszámolási időszakban adott feladatellátási helyen,
feladatellátás típusban az adott tanterv szerint tanulók évfolyamonkénti
tanév végi létszáma (tanulmányaikat sikeresen befejezők, továbblépők,
illetve azok, akik nem lépnek tovább).

OSA4TANU

a04t22

3

0 s03

Tovább lép (tanulmányait sikeresen befejezte) - a tanuló az előírt
tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette, magasabb évfolyamra
lép.

OSA4TANU

a04t22

4

0 s04

Tanulmányi követelményeit sikeresen teljesítette - a tanuló évközi
teljesítménye és érdemjegyei alapján az előírt tanulmányi követelményeket
sikeresen teljesítette, magasabb évfolyamra lép.

OSA4TANU

a04t22

5

0 s05

Heti 10 órás oktatásban részesült - egyéni munkarend szerint tanulók (nem
szülői kérésre, hanem orvos, nevelési tanácsadó vagy szakértői és
rehabilitációs bizottsági javaslata alapján), akik heti 10 órás oktatásban
vettek részt.

OSA4TANU

a04t22

6

0 s06

Eredményes osztályozó vizsgát tett - a tanuló az előírt tanulmányi
követelményeket felmentés, mulasztás vagy tanulmányi idő rövidítése
érdekében tett osztályozó vizsga keretében eredményesen teljesítette. Ha
egy tanuló a tanév végén osztályozó, illetve javító vizsgát is tett, csak az
egyik rovatban szerepeltessék.

OSA4TANU

a04t22

10

0 s10

Eredményes javító vizsgát tett - a tanuló az előírt tanulmányi
követelményeket (elégtelen osztályzat javító vizsgája, illetve osztályozó,
különbözeti vizsgáról történő igazolatlan távol maradás, illetve annak be
nem fejezése miatt teljesített) eredményes javító vizsgák keretében
teljesítette. Ha egy tanuló a tanév végén osztályozó, illetve javító vizsgát is
tett, csak az egyik rovatban szerepeltessék.

OSA4TANU

a04t22

11

0 s11

Nem lép tovább - a tanulónak a beszámolási időszakban nyújtott
teljesítményét az adott feladatellátási helyen magasabb évfolyamra való
beiratkozás nem követi (tanulmányi követelményeket teljesítette, de
engedéllyel évfolyamot ismételhet, tanulmányi követelményeket nem
teljesítette, s évfolyamot ismétel, mert a tanuló év végén elégtelen
osztályzatot vagy annak megfelelő minősítést kapott, osztályozó, illetve
javító vizsgája eredménytelen volt), továbbá, ha az iskolából való igazolt és
igazolatlan mulasztása miatt a tanítási év végén nem volt osztályozható, és
a nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét, illetőleg az előírt gyakorlati
követelmények teljesítését az igazolatlan mulasztások száma miatt nem
engedélyezte, vagy a vizsga folytatásától eltiltották, illetve a vizsgán
igazolatlanul nem jelent meg, vagy engedély nélkül távozott; (20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 64.§, 77.§)

OSA4TANU

a04t22

12

0 s12

Tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette, de engedéllyel
évfolyamot ismételhet - Nkt. (2011. évi CXC. tv.) 57. § (1).
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OSA4TANU

a04t22

13

0 s13

Eredménytelen osztályozó vizsgát tett - a beszámolási időszakban
felmentés vagy mulasztás miatt tett sikertelen osztályozó vizsga. Ha egy
tanuló a tanév végén osztályozó, illetve javító vizsgát is tett, csak az egyik
rovatban szerepeltessék.

OSA4TANU

a04t22

16

0 s16

Eredménytelen javító vizsgát tett - a beszámolási időszakban tett sikertelen
javító vizsga. Ha egy tanuló a tanév végén osztályozó, illetve javító vizsgát
is tett, csak az egyik rovatban szerepeltessék.

OSA4TANU

a04t22

17

0 s17

Tanulmányi követelményeket nem teljesítette (pl. mulasztás miatt nem
osztályozható) - a tanuló az igazolt és igazolatlan mulasztás miatt a
tanulmányi követelményeket nem tudta teljesíteni, és a nevelőtestület az
osztályozó vizsga letételét, illetőleg az előírt gyakorlati követelmények
teljesítését az igazolatlan mulasztások száma miatt nem engedélyezte, vagy
a vizsga folytatásától eltiltották, illetve a vizsgán igazolatlanul nem jelent
meg, vagy engedély nélkül távozott; (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 64.§,
77.§)

OSA4TANU

a04t22

18

0 s18

Eredménytelen javító vizsgát tettek számából 3 vagy több tárgyból elégtelen
osztályzatot kapott, évfolyamismétlésre utasított - a tanuló az előírt
tanulmányi követelményeket három vagy több tantárgyból nem teljesítette, a
nevelőtestület évfolyam megismétlésére utasította.

OSA4TANU

a04t22

19

0 s19

Sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó helyre áthelyezés miatt nem
osztályozott -a nevelőtestület a tanuló tanulmányi követelményét sajátos
nevelési tanulókat ellátó helyre való áthelyezés miatt nem értékelte,
osztályozta.

OSA4TANU

a04t23

0

0

A táblázat a gyermekek, tanulók számának a szülő (gondviselő) lakóhelye
szerinti besorolását tartalmazza. Nagykorú tanuló esetén a tanuló lakóhelye
szerint kell a besorolást elvégezni. Óvodai, általános iskolai, szakképző
iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő iskolai,
gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltik ki!
Felnőttoktatás esetén ezt a táblázatot nem kell kitölteni!

OSA4TANU

a04t23

0

15 o15

OSA4TANU

a04t23

23

0 s23

Külföldi lakóhely összesen - ide sorolandók azok a gyermekek, tanulók,
akiknek a szülője (gondviselője) külföldi lakóhellyel rendelkezik. Nagykorú
tanuló esetén a tanuló lakóhelye szerint kell a besorolást elvégezni.

OSA4TANU

a04t23

24

0 s24

Tartózkodási helye van Magyarországon - külföldi lakóhellyel rendelkező
tanulók számból a Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkező tanulók
száma

OSA4TANU

a04t23

25

0 s25

Tartózkodási helye nincs Magyarországon - külföldi lakóhellyel rendelkező
tanulók számból a Magyarországon tartózkodási hellyel nem rendelkező
tanulók száma

sor oszlop cellanév
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OSA4TANU

a04t28

0

OSA4TANU

a04t28

OSA4TANU

sor oszlop cellanév

magyarázat

0

A táblába a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat kell besorolni, a
megállapított fogyatékossága szerint. Az Nkt. 4. § 25. pontja alapján:
"sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd". Minden
besorolt gyermeket, tanulót egyszer kell szerepeltetni! Ha van olyan
gyermek, tanuló, aki a felsorolt fogyatékossági kategóriák egyikébe sem
sorolható be, akkor a fogyatékossághoz legközelebb álló kategóriában
szerepeltesse. (Pl. a halmozottan sérült tanulónál középsúlyos értelmi
fogyatékosság és mozgásfogyatékosság mellett a beszédfogyatékosság is
fennáll, de a táblázat csak az első két fogyatékosság feltüntetését teszi
lehetővé. Az adott gyermek esetében a fogyatékosságához legközelebb eső
kategória a "középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült" lesz.) Ha a
gyermeknek, tanulónak több fogyatékossága is van, akkor a súlyosabb
kategóriába sorolja be. A tanulói lap elején jelölt feltételek érvényesek erre a
táblára is. Ha a tanulói lap elején a Gyógypedagógiai jellege rovat IGEN-re
van állítva, a teljes tanulói lap - így az a04t28 tábla is - sni gyermekekre,
tanulókra vonatkozik. Ha Gyógypedagógiai jellege rovat NEM-re van állítva,
integráltan nevelt, oktatott gyermekeket, tanulókat lehet megadni - ha van
ilyen - a tanulói lapon, és ezekre vonatkozik az a04t28 tábla.

22

0 s22

Súlyos tanulási zavar (Pl.: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)

a04t28

23

0 s23

Súlyos figyelem zavar (Pl.: hiperaktivitás és figyelemzavarok)

OSA4TANU

a04t28

24

0 s24

Súlyos magatartás-szabályozási zavar (Pl.: az alkalmazkodóképesség, a
célirányos viselkedés, az önszervezési képesség, az önkontroll eltérő
fejlődése, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás).

OSA4TANU

a04t28

25

0 s25

Összesen (s02+s03+...+s24)

OSA4TANU

a04t28

27

0 s27

Azoknak a gyermekeknek, tanulóknak a száma az összesenből, akiket az
értékelés, minősítés alól felmentettek

OSA4TANU

a04t37

0

0

Ebben a táblában a nemzetiségi nevelés, oktatás adatait kell szerepeltetni,
a kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás, óvodai nevelés kivételével. Ebben a
táblában kell megadni az ezen a tanulói lapon szerepeltetett összes
tanulóból a nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevők adatait. Óvodai,
általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és szakgimnáziuni feladatellátási
helyek töltik. Egy adott nemzetiségi nyelvet tanulót ugyanannál a nem
nemzetiségi nyelvnél (mint idegen nyelvnél) az a04t20 táblában nem
szabad szerepeltetni.

OSA4TANU

a04t37

0

2 o02

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

3 o03

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

4 o04

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

5 o05

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.
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OSA4TANU

a04t37

0

6 o06

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

7 o07

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

8 o08

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

9 o09

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

10 o10

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

11 o11

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

12 o12

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

13 o13

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

14 o14

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

15 o15

Az adott program megfelelő évfolyamán tanuló, az adott nemzetiségi
nyelvet az oldallécnek megfelelő formában tanulók ill. magyar nyelvű
roma/cigány kulturális nevelés/nemzetiségi nevelés-oktatásban részesülők
száma.

OSA4TANU

a04t37

0

16 o16

Nemzetiségi osztályok, csoportok száma. Törtszám is megadható.

OSA4TANU

a04t37

0

17 o17

Vendégtanulók száma. Ez a szám az évfolyamonkénti adatokban nem
szerepelhet.

OSA4TANU

a04t37

0

18 o18

Az összes nemzetiségi nyelvet tanulóból a nyelvi előkészítő osztályba,
csoportba járók száma.

OSA4TANU

a04t49

0

sor oszlop cellanév

0

magyarázat

Ebben a táblában azoknak a rendes érettségi vizsgáknak az eredményeit
kell közölni, amelyeket az előző adatszolgáltatás után, a jelenlegi
adatszolgáltatás időpontjáig tettek. Az őszi, október-novemberi érettségi
vizsgák eredményeit az egységes beküldési határidőig (október 15.) ezen a
kérdőíven nem lehet jelenteni. Az őszi vizsgák eredményeit a következő évi
adatszolgáltatásnál kell jelenteni. Az előző tanévi őszi vizsgák nem jelentett
eredményét, kérjük, most jelentsék! A gimnáziumi és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltendő.
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OSA4TANU

a04t49

0

2 o02

Az Összesen oszlop megfelelő sorából az előző évi október-novemberi
vizsgaidőszakban vizsgázott. A 2. és 3. oszlop összegének meg kell
egyeznie az 1. (Összesen) oszlop értékével.

OSA4TANU

a04t49

0

3 o03

Az Összesen oszlop megfelelő sorából az idei évi május-júniusi
vizsgaidőszakban vizsgázott. A 2. és 3. oszlop összegének meg kell
egyeznie az 1. (Összesen) oszlop értékével.

OSA4TANU

a04t49

0

4 o04

Az Összesen oszlop megfelelő sorából a leányok száma.

OSA4TANU

a04t49

0

5 o05

Az összesen oszlopból hátrányos helyzetű - új oszlop - A hátrányos helyzet
meghatározására vonatkozóan ld. Az a04t18 tábla 19. soránál adott
magyarázatot.

OSA4TANU

a04t49

0

6 o06

Az összesen oszlopból halmozottan hátrányos helyzetű - új oszlop - A
halmozottan hátrányos helyzet meghatározására vonatkozóan ld. az a04t18
tábla 20. soránál adott magyarázatot.

OSA4TANU

a04t49

1

0 s01

Érettségi vizsgán megjelentek - rendes érettségi vizsgán megjelent összes
tanuló.

OSA4TANU

a04t49

2

0 s02

Sikeresen vizsgázott - a megjelentekből sikeres érettségi vizsgát tett tanulók
száma.

OSA4TANU

a04t49

3

0 s03

Legalább egy tárgyból emelt szintű érettségit tett - a sikeresen vizsgázottak
közül legalább egy tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tettek száma.

OSA4TANU

a04t49

4

0 s04

Nem az érettségi évében (korábban) végezte el az utolsó évfolyamot - a s02
sorból (sikeresen vizsgázott) azok, akik nem a beszámolási időszakban,
hanem korábban végezték el a középiskola utolsó évfolyamát, de a
beszámolási időszakban tettek érettségi vizsgát.

OSA4TANU

a04t49

5

0 s05

Javító, pótló érettségi vizsgát tett - a sikeresen vizsgázottak közül javító,
pótló érettségi vizsgát tettek száma.

OSA4TANU

a04t63

0

0

Életkor - az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek
száma (adatgyűjtés éve - születési év). Például 6 éves az a gyermek, aki a
6. életévét az adatszolgáltatás dátumában szereplő naptári évben tölti be, a
2019-ben történő adatszolgáltatás esetén a 2013-ben születettek 6 évesek
(2019 - 2013 = 6). Nappali rendszerű oktatás esetén a 25 évesnél idősebb
korévekben nem lehet adat. Óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltik ki.

OSA4TANU

a04t63

2

0 s02

Ebben a sorban az óvodába felvett 3 évesnél fiatalabb (2. életévüket
betöltött) gyermekeket kell szerepeltetni.

OSA4TANU

a04t63

3

0 s03

Óvodánál a "3 éves" rovatban a 3. életévüket az adatszolgáltatás évében
december 31-ig betöltő (2015-ban született), és az óvodába felvett leányok
számát kell szerepeltetni.

OSA4TANU

a04t63

8

0 s08

8 éves - Óvodai feladatellátásnál a gyógypedagógiai nevelésben részt
vevők esetén a 8 éves és idősebbeket jelenti.

OSA4TANU

a04t63

30

0 s30

Az a04t93 tábla alapján kerül beösszesítésre.

OSA4TANU

a04t63

31

0 s31

Az a04t93 tábla alapján kerül beösszesítésre.

OSA4TANU

a04t63

32

0 s32

Az a04t93 tábla alapján kerül beösszesítésre.

OSA4TANU

a04t63

33

0 s33

s33=s02+s03+...+s32.
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OSA4TANU

a04t64

0

0

Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók, nyitóadatok - Az a04t18 tábla s08 sorában
megadott adatok részletezése. Az s02 sor adatainak évfolyamonként,
összesen és a lányok száma összesen rovatnak meg kell egyezni az a04t18
tábla s08 sorában levő megfelelő adatokkal. A halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, tanulók számát nem kérjük a hátrányos helyzetűek
között is szerepeltetni (a halmozottan hátrányos helyzetűek száma nem "ebből" rovat). A hátrányos helyzetű rovat és a halmozottan hátrányos
helyzetű rovat összege évfolyamonként nem haladhatja meg az összesen
rovat értékét.

OSA4TANU

a04t66

0

0

A táblázatot az általános iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, gimnáziumi és technikumi,
szakgimnáziumi feladatellátás típusok töltik ki.

OSA4TANU

a04t66

1

0 s01

Egyéni munkarend szerint tanulók összesen - a szülő kérésére, saját
kérésre (tanköteles, nem tanköteles), a szakértői bizottsági javaslat, súlyos
betegség, tartós gyógykezelés miatt egyéni munkarend szerint
tanulmányokat folytató tanulók száma. (Összefüggés:
s01=s02+s03+s07+s08)

OSA4TANU

a04t66

3

0 s03

Szakértői bizottsági javaslat alapján - a szakértői bizottság által
megállapított fogyatékosság besorolásánál, ha több fogyatékossága van a
tanulónak, a súlyosabb fogyatékosság szerint sorolják be.

OSA4TANU

a04t66

7

0 s07

Ide sorolandók a külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarend szerint
tanulók is (tanköteles).

OSA4TANU

a04t66

9

0 s09

Szünetelő tanulói jogviszonyú tanulók száma. Ezek a tanulók a tanulói lapon
szereplő táblázatokban, tanulólétszámokban nem szerepelhetnek.

OSA4TANU

a04t67

0

0

Ebben a táblában az a04t49 tábla s02 sorában (sikeresen vizsgázott)
feltüntetett tanulók életkor szerinti bontása szerepel. A gimnáziumi és
technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltendő.

OSA4TANU

a04t67

0

1 o01

Érettségi bizonyítványt szerzett összesen - a beszámolási időszakban
sikeres rendes érettségi vizsgát tett tanulók száma

OSA4TANU

a04t67

0

3 o03

Szakiskolai képesítéssel rendelkezők - a beszámolási időszakban sikeres
érettségi vizsgát tett tanulók közül szakiskolai (2016. előtt), szakképző
iskolai (kifutó szakközépiskola) (2016. szeptember 1. után) képesítéssel,
illetve szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők száma.

OSA4TANU

a04t67

1

0 s01

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 2004-ben született, az 2019-ben 15 éves.

OSA4TANU

a04t67

2

0 s02

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 2003-ban született, az 2019-ben 16 éves.

OSA4TANU

a04t67

3

0 s03

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 2002-ben született, az 2019-ben 17 éves.

OSA4TANU

a04t67

4

0 s04

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 2001-ben született, az 2019-ben 18 éves.

OSA4TANU

a04t67

5

0 s05

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 2000-ben született, az 2019-ben 19 éves.

OSA4TANU

a04t67

6

0 s06

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 1999-ben született, az 2019-ben 20 éves.

OSA4TANU

a04t67

7

0 s07

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 1998-ban született, az 2019-ben 21 éves.

OSA4TANU

a04t67

8

0 s08

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 1997-ben született, az 2019-ben 22 éves.
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OSA4TANU

a04t67

9

0 s09

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 1996-ban született, az 2019-ben 23 éves.

OSA4TANU

a04t67

10

0 s10

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 1995-ben született, az 2019-ben 24 éves.

OSA4TANU

a04t67

11

0 s11

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 1994-ben született, az 2019-ben 25 éves.

OSA4TANU

a04t67

12

0 s12

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 1993-ban született, az 2019-ben 26 éves.

OSA4TANU

a04t67

13

0 s13

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 1992-ben született, az 2019-ben 27 éves.

OSA4TANU

a04t67

14

0 s14

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 19991-ben született, az 2019-ben 28 éves.

OSA4TANU

a04t67

15

0 s15

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, aki 1990-ben született, az 2019-ben 29 éves.

OSA4TANU

a04t67

16

0 s16

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, 30-34 évesek 2019-ben az 1989 -1985 között
születettek.

OSA4TANU

a04t67

17

0 s17

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, 35-39 évesek 2019-ben az 1984 -1980 között
születettek.

OSA4TANU

a04t67

18

0 s18

Életkor - az adatszolgáltatás időpontjának évében január 1 - december 31.
között betöltött életkor, 40 éves és idősebb 2019-ben az 1979-ben vagy
korábban születettek.

OSA4TANU

a04t67

19

0 s19

Összesen - Sikeres érettségi vizsgát tettek összesen. Az 1. oszlop adatának
meg kell egyezni az a04t49 tábla s02o01 rovatával, a 2. oszlop adatának
meg kell egyezni az a04t49 tábla s02o04 rovatával.

OSA4TANU

a04t67

20

0 s20

Külföldi állampolgár - itt a nem magyar (külföldi) állampolgárságú tanulókat
tüntessék fel. A kettős (magyar és külföldi) állampolgárok számát ebben a
sorban ne szerepeltessék.

OSA4TANU

a04t67

21

0 s21

A kettős (magyar és külföldi) állampolgárok száma az összesenből.

OSA4TANU

a04t67

22

0 s22

A külföldi és a kettős (magyar és külföldi) állampolgárok számából a magyar
nemzetiségű tanulók száma.

OSA4TANU

a04t68

0

0

A beszámolási időszakban sikeres szakmai vizsgát tett tanulók létszámát
tartalmazza, életkor és OKJ szint szerint. Összefüggés: a tábla összesen
sorának adatai feladatellátási típusonként (szakképző iskola (kifutó
szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola, technikum,
szakgimnázium) összegezve meg kell, hogy egyezzenek a tanulói laphoz
tartozó szakmai lapok a05t27 tábla s02o02 rovatának összesített adatával
(sikeres szakmai vizsgát tett), az adott feladatellátási típusra megengedett
szakmákra vonatkozóan.

OSA4TANU

a04t68

0

1 o01

Ebben az oszlopba a 21999999-es azonosítójú szakképesítést kell
besorolni. A készségfejlesztő iskolák választhatják a 21999999-es
szakképesítés azonosítót, a szakképesítés megnevezése: Munkába állást
lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása

OSA4TANU

a04t68

0

3 o03

Ebbe az oszlopba a 21-gyel kezdődő azonosítójú szakképesítéseket kell
besorolni.

OSA4TANU

a04t68

0

5 o05

Ebbe az oszlopba a 3-mal kezdődő azonosítójú szakképesítéseket kell
besorolni.

OSA4TANU

a04t68

0

7 o07

Ebbe az oszlopba az 5-tel kezdődő azonosítójú szakképesítéseket kell
besorolni.
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OSA4TANU

a04t68

1

0 s01

Életkor - az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek
száma (adatgyűjtés éve - születési év). Például 18 éves az a tanuló, aki a
18. életévét az adatszolgáltatás dátumában szereplő naptári évben tölti be,
a 2019-ben történő adatszolgáltatás esetén a 2001-ben születettek 18
évesek (2019 - 2001 = 18).

OSA4TANU

a04t68

19

0 s19

Összesen (s01+s02+s03+...+s18) - az összesen sor adatai feladatellátási
típusonként (szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola,
készségfejlesztő iskola, technikum, szakgimnázium) összegezve meg kell,
hogy egyezzenek a tanulói laphoz tartozó szakmai lapok a05t27 tábla
s02o02 rovatának összesített adatával (sikeres szakmai vizsgát tett), az
adott feladatellátási típusra megengedett szakmákra vonatkozóan.

OSA4TANU

a04t68

20

0 s20

Külföldi állampolgár - a sikeres szakmai vizsgát tett tanulók, leányok
számából a nem magyar állampolgárok száma. A kettős (magyar és
külföldi) állampolgárok száma nem itt, hanem a 21. sorban jelentendő.

OSA4TANU

a04t68

21

0 s21

A kettős (magyar és külföldi) állampolgárok száma az összesenből.

OSA4TANU

a04t68

22

0 s22

A külföldi és a kettős (magyar és külföldi) állampolgárok számából a magyar
nemzetiségű tanulók száma.

OSA4TANU

a04t70

0

0

Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevőkre vonatkozó
adatok. A 9/AJTP évfolyam megadásához a tanulói lap elején az Arany
János program előkészítő évfolyama rovatot be kell jelölni. Ekkor a
megjelenő 9. évfolyam 9/AJTP előkészítő évfolyamot jelöl. A további 9-12.
évfolyamok megadásához az Arany János programban (is) részt vesz
rovatot ne jelölje, és a más programban tanuló 9-12. évfolyamos tanulókkal
együtt megadható, ha tanulói lap elején szereplő paraméterek ezt lehetővé
teszik.

OSA4TANU

a04t70

2

0 s02

Az ebben a sorban megadott létszámadatok évfolyamonként és összesen
nem lehetnek nagyobbak, mint az a04t18 tábla s02 sorában szereplő
megfelelő adatok.

OSA4TANU

a04t70

8

0 s08

Az ebben a sorban megadott létszámadatok évfolyamonként és összesen
nem lehetnek nagyobbak, mint az a04t18 tábla s02 sorában szereplő
megfelelő adatok.

OSA4TANU

a04t70

15

0 s15

Az ebben a sorban megadott létszámadatok évfolyamonként és összesen
nem lehetnek nagyobbak, mint az a04t18 tábla s02 sorában szereplő
megfelelő adatok.
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OSA4TANU

a04t71

0

0

A tanulók száma a kifutó tanterv OKJ szakmacsoport szerinti
csoportosításában, nyitóadatok. Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola),
szakiskola, készségfejlesztő iskola feladatellátás típus esetén a kitöltés a
következő. Ez a tábla akkor töltendő, ha a tanulói lap elején a Szakmai
oktatás / szakmai képzés rovatban a "szakmai oktatás (kifutóban nem
szakképző évfolyamok)" van bejelölve. Szakmai képzés (kifutóban
szakképző évfolyamok) esetén nem töltendő. A táblában
szakmacsoportokat lehet kiválasztani. Ha csak általános képzés folyik, ill.
ha a kiválasztható szakmacsoport nem teljesen fedi az iskolában folyó
előkészítő oktatást, akkor az s24 sorba (Egyéb, általános képzés) kell a
tanulókat besorolni. A besoroláshoz a kerettantervi programoknál
alkalmazott szakmai csoportosítások az irányadóak. - Technikum,
szakgimnázium feladatellátás típus esetén, ha a tanulói lapon szereplő
tanulók közül, van olyan aki nem ágazati képzésben részesül, azt ide, az
a04t71 táblába kérjük besorolni. (Az ágazati képzésben tanulókra
vonatkozóan az a04t103 tábla töltendő). A Szakmai oktatás / szakmai
képzés rovatban bejelölt képzéstől függetlenül, "szakmai oktatás (kifutóban
nem szakképző évfolyamok)" és "Szakmai képzés (kifutóban szakképző
évfolyamok)" esetén is kérjük kitölteni. Az adott tanulói lapon az a04t103 és
a04t71 tábla tanuló összesenjének meg kell egyeznie a tanulói lapon a t18
táblában szereplő összes tanuló számával. Összefüggés:
a04t103s01o15+a04t71s25o01=a04t18s02o14. - Az osztályok számát
szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola és szakgimnázium
feladatellátás típus esetén a táblában a szakmacsoportra megadott
tanulólétszámra vonatkozóan kell megadni.

OSA4TANU

a04t71

0

2 o02

Az osztályok számánál törtszám is megadható, két tizedes pontossággal.

OSA4TANU

a04t71

24

0 s24

Ha csak általános képzés folyik, ill. ha a kiválasztható szakmacsoport nem
teljesen fedi az iskolában folyó előkészítő oktatást, akkor ebbe a sorba
(Egyéb, általános képzés) kell a tanulókat, osztályokat besorolni.

OSA4TANU

a04t71

25

1 s25o01

Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő
iskola feladatellátás típus esetén az itt szereplő összesen létszámnak meg
kell egyezni az a04t18 tábla s02 sor Összesen adatával, azaz az ezen a
tanulói lapon levő összlétszámmal. - technikum, szakgimnázium esetén az
adott tanulói lapon az a04t103 és a04t71 tábla tanuló összesenjének meg
kell egyeznie a tanulói lapon a t18 táblában szerelő összes tanuló
számával. Összefüggés: a04t103s01o15+a04t71s25o01=a04t18s02o14.

OSA4TANU

a04t71

25

2 s25o02

Szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő
iskola feladatellátás típus esetén az itt szereplő összesen osztályok
számának meg kell egyezni az a04t16 tábla s02 sor o16 adatával, azaz az
ezen a tanulói lapon levő összes osztályok számával. - technikum,
szakgimnázium esetén itt szereplő összesen osztályok száma kisebb vagy
egyenlő az ezen a tanulói lapon levő összes osztályok számával. Ha csak
nem ágazati képzésben tanuló van, akkor egyenlő az az ezen a tanulói
lapon levő összes osztályok számával, egyébként kisebb.

OSA4TANU

a04t79

0

0

Mulasztások, az igazolt és igazolatlan órával rendelkező tanulók száma a
beszámolási időszakban - A táblázatot kitöltik az általános iskolai,
szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai, készségfejlesztő
iskolai, gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátásnál.
Működő, illetve megszűnt, szünetelő feladatellátási helyeknek kell kitölteni a
beszámolási időszakra vonatkozóan.

OSA4TANU

a04t79

0

15 o15

OSA4TANU

a04t79

2

0 s02

Tanév végi létszám - az adatok évfolyamonként és összesen megegyeznek
az adott tanulói lap a04t22 tábla Tanév végi létszám s02 sorával.

OSA4TANU

a04t79

3

0 s03

Igazolatlan órával rendelkező tanulók száma - összes igazolatlan mulasztott
órával rendelkező tanulók száma

OSA4TANU

a04t79

9

0 s09

igazolt mulasztott órával rendelkezők tanulók száma - összes igazolt
mulasztott órával rendelkezők száma

sor oszlop cellanév

magyarázat
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OSA4TANU

a04t79

11

OSA4TANU

a04t80

OSA4TANU

sor oszlop cellanév

magyarázat

0 s11

Tanulók számát kérjük megadni.

0

0

Óvodai feladatellátás esetén mulasztások, illetve igazolatlan nappal
rendelkező gyermekek száma a beszámolási időszakban A táblában
korévenként kérjük megadni a gyermekek számát az előző nevelési év
végén, az igazolatlan nappal rendelkező gyermekek számát, illetve a
mulasztás miatt az óvodai elhelyezés megszűnt- gyermekek számát.
Működő, illetve megszűnt, szünetelő feladatellátási helyeknek kell kitölteni a
beszámolási időszakra vonatkozóan.

a04t80

0

1 o01

3 évesnél fiatalabb - az óvodába felvett 3 évesnél fiatalabb (2. életévüket
betöltött) gyermekeket, akik 3. életévüket augusztus 31. után töltik be) kell
szerepeltetni.

OSA4TANU

a04t80

2

0 s02

Igazolatlan nappal rendelkező gyermekek száma - összes igazolatlan
nappal rendelkező gyermekek száma (s03+s04+...+s10)

OSA4TANU

a04t83

0

0

Emelt szintű képzésben részt vevő tanulók, nyitóadatok - Meghatározott
tantárgy ismeretanyagának a helyi tanterv szerinti magasabb
követelményekkel történő oktatása, a Nemzeti alaptantervben
meghatározott órakeret felhasználásával.

OSA4TANU

a04t83

16

0 s16

Egyéb - ha nem találta az emelt szinten oktatott tantárgyat, akkor kérjük itt
adja meg a tanulók számát és megjegyzésben tüntesse fel az oktatott
tantárgy nevét.

OSA4TANU

a04t91

0

0

Különleges pedagógiai célok megvalósításához igazodó oktatásban részt
vevő gyermekek, tanulók száma, nyitóadatok

OSA4TANU

a04t91

2

0 s02

Képesség kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók - 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 171. §, 172. §

OSA4TANU

a04t91

3

0 s03

Integrációs felkészítésben részt vevők - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
171. §, 172. §

OSA4TANU

a04t91

4

0 s04

Óvodai fejlesztő programban részt vevő gyermekek - 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 173. §

OSA4TANU

a04t91

5

0 s05

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 177. § szerinti sportiskolai oktatásban
részt vevő tanulók száma évfolyamonként.

OSA4TANU

a04t91

6

0 s06

A miniszter által engedélyezett alternatív kerettanterv szerinti nevelésoktatásban részt vevő gyermekek, tanulók száma évfolyamonként.
OSA2FELH adatlapon jelölt Nkt. 9. § (8)-(9) bekezdések szerinti egyedi
megoldásokra épülő tanterv megvalósítása esetén az összes
gyermek/tanuló létszámának 0-nál nagyobbnak kell lennie.

OSA4TANU

a04t91

8

0 s08

Hit- és erkölcstan oktatásban részesülő tanulók - 20/2012 (VIII. 31) EMMI
rendelet 74/A. fejezetének megfelelően.

OSA4TANU

a04t92

0

0

30 éves és idősebb tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok - Ebben a
táblában korévenkénti bontásban kérjük megadni a 30 éves és idősebb
tanulók számát. Az itt megadott koréves adatok a t21 táblába összevontan 30-34 éves, 35-39 éves és 40 éves vagy idősebb - kategóriákba kerülnek
beösszesítésre. A korévbe történő besorolás módját ld. a t21 táblánál.

OSA4TANU

a04t93

0

0

30 éves és idősebb leány tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok Ebben a táblában korévenkénti bontásban kérjük megadni a 30 éves és
idősebb leány tanulók számát. Az itt megadott koréves adatok a t63 táblába
összevontan - 30-34 éves, 35-39 éves és 40 éves vagy idősebb kategóriákba kerülnek beösszesítésre. A korévbe történő besorolás módját
ld. a t63 táblánál.

OSA4TANU

a04t94

0

0

Tankönyvellátásra vonatkozó tanulói adatok, nyitóadatok
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OSA4TANU

a04t94

2

0 s02

Normatív kedvezményre jogosult tanulók száma - rászorultság alapján járó
ingyenes tankönyvellátásra jogosultak száma (17/2014. (III. 12.) EMMI
rendelet 25. §). * Az Nkt. 46. § (5) bekezdése rendelkezik azok köréről, akik
térítésmentesen jutnak hozzá a tankönyvekhez. Ennek értelmében a
térítésmentes tankönyvellátásban részesülő évfolyamok tanulóinak, a
nemzetiségi, valamint a gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban
részesülőknek a számát, akik térítésmentesen jutnak a tankönyvekhez, itt
nem kell feltüntetni.

OSA4TANU

a04t95

0

0

Óvodai nevelésre vonatkozó adatok

OSA4TANU

a04t95

1

1 s01o01

Óvodában elhelyezett gyermekek száma rovat értékének meg kell egyezni
az adott tanulói lapon a t18 táblában jelentett összes gyermek számával.

OSA4TANU

a04t95

6

0 s06

Azon gyermekek száma, akik a 3. életévüket az adatszolgáltatás évében
január 1. és augusztus 31. között töltötték be.

OSA4TANU

a04t95

7

0 s07

Azon gyermekek száma, akik a 6. életévüket az adatszolgáltatás évében
január 1. és augusztus 31. között töltötték be. Itt nem kell szerepeltetni az
s06 sorban szereplő gyermekeket.

OSA4TANU

a04t95

8

0 s08

Azon gyermekek száma, akik a 7. életévüket az adatszolgáltatás évében
január 1. és augusztus 31. között töltötték be. Itt nem kell szerepeltetni az
s06 és s07 sorokban szereplő gyermekeket.

OSA4TANU

a04t101

0

0

Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok - A
táblában az adott tanulói lap t18 táblájában, illetve (ezzel megegyezően a)
t64 táblájában megadott integráltan oktatott sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számát életkor szerint bontásban kérjük megadni.
Életkor - az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek
száma (adatgyűjtés éve - születési év). Például 6 éves az a gyermek, aki a
6. életévét az adatszolgáltatás dátumában szereplő naptári évben tölti be, a
2019-ben történő adatszolgáltatás esetén a 2013-ban születettek 6 évesek
(2019 - 2013 = 6). Nappali rendszerű oktatás esetén a 25 évesnél idősebb
korévekben nem lehet adat. Óvodai, általános iskolai, szakiskolai,
készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola),
gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi feladatellátás esetén töltik ki.

OSA4TANU

a04t102

0

0

Többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű leány gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok - A
táblában az adott tanulói lap t64 táblájában megadott integráltan oktatott
sajátos nevelési igényű leány gyermekek, tanulók számát életkor szerint
bontásban kérjük megadni. Életkor - az adatszolgáltatás évében december
31-ig betöltött életévek száma (adatgyűjtés éve - születési év). Például 6
éves az a gyermek, aki a 6. életévét az adatszolgáltatás dátumában
szereplő naptári évben tölti be, a 2019-ben történő adatszolgáltatás esetén
a 2013-ban születettek 6 évesek (2019 - 2013 = 6). Nappali rendszerű
oktatás esetén a 25 évesnél idősebb korévekben nem lehet adat. Óvodai,
általános iskolai, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai, szakképző iskolai
(kifutó szakközépiskola), gimnáziumi és technikumi, szakgimnáziumi
feladatellátás esetén töltik ki.

OSA4TANU

a04t103

0

0

Technikumban, szakgimnáziumban a tanulók száma a tanterv kifutó OKJ,
illetve szakmajegyzéki ágazata szerinti csoportosításában, nyitóadatok Technikum, kifutó szakgimnáziumban ágazati képzésben tanulók számát
kérjük ebben a táblában megadni, évfolyamonként. A Szakképő/nem
szakképző évfolyamok rovatba történt bejegyzéstől függetlenül, "nem
szakképző évfolyamok" és "szakképző évfolyamok" esetén is kérjük
kitölteni. Ha a tanulói lapon szereplő tanulók közül van olyan, aki nem
ágazati képzésben részesül, azt az a04t71 táblába kérjük besorolni. Az
adott tanulói lapon az a04t103 és a04t71 tábla tanuló összesenjének meg
kell egyeznie a tanulói lapon a t18 táblában szereplő összes tanuló
számával. Összefüggés: a04t103s01o15+a04t71s25o01=a04t18s02o14.

OSA4TANU

a04t103

0

sor oszlop cellanév

17 o17
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OSA4TANU

a04t107

0

0

Óvodába jelentkezettek száma - Meg kell adni az óvodába jelentkezettek
számát az adatszolgáltatást közvetlenül megelőző április 20. és szeptember
30. közötti időszakra vonatkozóan.

OSA4TANU

a04t110

0

0

technikumban, szakgimnáziumban a 11. évfolyamon mellék-szakképesítést
tanulók száma mellékszakképesítésenként, nyitóadatok. * Ebben a táblában
azon szakgimnáziumban 11. évfolyamos tanulók számát kérjük megadni,
akik a mellék-szakképesítés tanulását választották. A megadható
szakképesítés-párokat (érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképesítés, mellék-szakképesítés) a megjelenő listából lehet
kiválasztani. Ha az érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítéshez
több mellék-szakképesítés tartozhat, azok egy sorban jelennek meg. Ha a
tanuló az adott szakképesítés-párban szereplő egy vagy több mellékszakképesítést választott, az adott sorba kell besorolni. A keresés
megkönnyítésére ágazat szerint csoportosítva jelennek meg a kiválasztható
szakképesítés párok. A tábla összesen sor, összesen oszlop adata kisebb,
vagy egyenlő a t18 táblában szereplő 11. évfolyamos létszámmal. Az
összesenből leány szám kisebb, vagy egyenlő a t18 táblában szereplő 11.
évfolyamos leányok számával.

OSA4TANU

a04t114

0

0

Iskolai Közösségi Szolgálatra vonatkozó beszámolási adatok - A
beszámolási időszakban - az előző tanév folyamán - iskolai közösségi
szolgálatot végző tanulók számát kell megadni. Megadandó továbbá a 15.
oszlopban A saját intézményben végzett tevékenységek óraszáma
összesen, a 16. oszlopban a Külső helyszínen végzett tevékenységek
óraszáma összesen.

OSA4TANU

a04t115

0

0

Kötelező, illetve szabadon választható tantárgyat tanulók száma,
nyitóadatok - Megadandó a kerettantervi előírások alapján kötelezően
választható, illetve szabadon választható tantárgyat tanulók száma.

OSA4TANU

a04t117

0

0

Kifutó szakgimnáziumban a 9-12. évfolyamon az adott szakképesítésre
jelentkezett tanulók száma szakképesítésenként, nyitóadatok

OSA5SZAK

OSA5SZAK

0

0

Az OSA5SZAK adatlap a tanulói adatlap kiegészítő adatlapja. Ki kell tölteni
szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő
iskola és technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamaira vonatkozóan,
amikor a tanulói lapon a "Szakképző / nem szakképző évfolyamok" rovatban
a "Szakképző évfolyamok" van bejelölve. Ha a tanulói lapon a "Szakképző
évfolyamok" rovat jelölve van, és ha van beiratkozott és/vagy szakmai
vizsgát tett tanulója, akkor minden esetben kell lennie szakmai lapnak.
Megszűnt, szünetelő feladatellátási hely esetén, ha nincs szakmai vizsgázó,
nem kell szakmai lapot nyitni. Az összes szakképesítést egy lapon kell
felsorolni, a felsorolható szakképesítések száma nem korlátozott
(természetesen a megadható szakképesítések szintje függ a feladatellátási
hely típusától, illetve a tanulói lap "A tanterv besorolása szintek és
programok szerint" rovatától). Így egy tanulói laphoz - ha van beiratkozott
és/vagy szakmai vizsgát tett tanuló - 1 szakmai lap tartozhat. A
szakképesítéseket az a05t24, illetve az a05t27 táblában a megadott
szakképesítéseket tartalmazó listából lehet kiválasztani.

OSA5SZAK

a05t24

0

0

Tanulók számának nyitóadatai a kifutó rendszerű OKJ szakmák és a
felmenő szakmajegyzék alapján - A szakmai képzésen (kifutóban
szakképző évfolyamok) lévő összes tanulót fel kell tüntetni a gyakorlati
képzés helyszíne és formája szerint (s02-s07 sorok). Minden Országos
Képzési Jegyzék, Szakmajegyzék, Szakgimnaziumi képesítési jegyzek
esetén ki kell tölteni a szakképző iskoláknak (kifutó szakközépiskola),
szakiskoláknak, technikumoknak, szakgimnáziumoknak és készségfejlesztő
iskoláknak. A tanulókat csak egyszer kell figyelembe venni!

sor oszlop cellanév
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OSA5SZAK

a05t24

0

1 o01

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése - OKJ szerinti
szakképesítés azonosító száma, megnevezése. Ha az adott listában nem
találja a keresett szakképesítést, akkor a hozzá legközelebb álló, eredetivel
azonos szinten található szakképesítést válassza ki, és megjegyzésben a
tényleges szakma azonosítóját és megnevezését tüntesse fel. * A
21999999-es számon a Munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást
igénylő munkafolyamatok elsajátítása megnevezésű szakképesítés
található. Ezt a készségfejlesztő iskolák választhatják ki. * A szakképesítés
kiválasztó oldalon a szakképesítés azonosító, illetve a szakképesítés
megnevezése alapján választhatjuk ki a szakképesítést. * Szakiskola esetén
a Parkgondozó (546220101002101) szakképesítés kiválasztható. Ebben az
esetben a 2101 részszakképesítést jelenti, ezt megjegyzésben is jelezhető.
* A sajátos nevelési igényű tanulók részére indítható programok
(mozgáskorlátozott (sm), hallássérült (sh), tanulásban akadályozott (st),
látássérült (sl) sni tanulók részére készült programok) esetén, ha a
szakképzés azonosító azonos, csak egyszer, egy megnevezéssel szerepel
a kiválasztható szakképesítek listájában a szakképesítés (sm, sh, st, sl
közül az egyik vagy a megnevezés mellett egyik sem). Ilyenkor a
szakképesítés azonosító alapján kérjük a szakképesítést kiválasztani és
megjegyzésben megadható az sni típusa. * A Logisztikai ügyintéző
szakképesítés az 54345010 azonosítóval szerepel, a Nonprofit menedzser
szakképesítés az 54345020 azonosítóval szerepel (technikai okok miatt a
szakképesítés azonosítóhoz egy 0 lett hozzáfűzve).

OSA5SZAK

a05t24

0

2 o02

Kezdő szakképzési évfolyam iskolai évfolyama - Itt kell megadni, hogy az
adott szakképesítés oktatása melyik szakképzési évfolyamon kezdődik. Pl.
Ha a 13. iskolai évfolyamon kezdődik a szakképesítés oktatása, akkor itt 13t kell megadni.

OSA5SZAK

a05t24

0

12 o12

Jogi személyiségű vállalkozás - Közös vállalat, kft., részvénytársaság,
szövetkezet, közhasznú társaság stb.

OSA5SZAK

a05t24

0

13 o13

Jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás összesen - közkereseti
társaság, betéti társaság, egyéni vállalkozó stb.

OSA5SZAK

a05t24

0

14 o14

Költségvetési szerv, intézmény - Központi költségvetési szerv,
önkormányzat stb.

OSA5SZAK

a05t24

0

15 o15

Nonprofit szervezet, intézmény - Közhasznú szervezetek: társadalmi
szervezet, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, köztestület.

OSA5SZAK

a05t24

2

0 s02

Felmenő szakmajegyzéken szereplő képzésen részt vevő tanulók száma
évfolyamonként. Kifutó OKJ szerinti szakképesítés esetén nem tölthető.

OSA5SZAK

a05t24

3

0 s03

Iskolai tanműhelyben, csoportos formában történő képzésben résztvevő
tanulók száma. Ide sorolandók azok a tanulók, akik csak az iskolában
(tanműhelyben) vesznek részt gyakorlati képzésben, csoportos formában.
Kizárólag kifutó OKJ szerinti szakképesítés esetén tölthető.

OSA5SZAK

a05t24

4

0 s04

Ez a sor nem tölthető.

OSA5SZAK

a05t24

5

0 s05

Iskolán kívül, együttműködési megállapodás alapján, egyéni formában
történő képzésben résztvevő tanulók száma. Kizárólag kifutó OKJ szerinti
szakképesítés esetén tölthető.

OSA5SZAK

a05t24

6

0 s06

Ez a sor nem tölthető.

OSA5SZAK

a05t24

7

0 s07

Iskolán kívül, tanulószerződéssel, egyéni formában történő képzésben
résztvevő tanulók száma. Kizárólag kifutó OKJ szerinti szakképesítés
esetén tölthető.

OSA5SZAK

a05t24

10

0 s10

Első szakképesítésért tanul - első szakképesítésért tanul az iskolai
rendszerű oktatás keretében.

OSA5SZAK

a05t24

11

0 s11

Második szakképesítésért tanul - második szakképesítésért tanul az iskolai
rendszerű oktatás keretében.

sor oszlop cellanév

magyarázat
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OSA5SZAK

a05t24

12

OSA5SZAK

a05t27

OSA5SZAK

sor oszlop cellanév

magyarázat

0 s12

Harmadik vagy további szakképesítésért tanul - harmadik vagy további
szakképesítésért tanul az iskolai rendszerű oktatás keretében.

0

0

Szakmai vizsgázók és eredményeik a beszámolási időszakban - Minden
Országos Képzési Jegyzék, Szakmajegyzék, Szakgimnaziumi képesítési
jegyzek esetén ki kell tölteni a szakképző iskoláknak (kifutó
szakközépiskola), szakiskoláknak, technikumoknak, szakgimnáziumoknak
és készségfejlesztő iskoláknak, amelyekben az előző tanévben szakmai
vizsgát tettek. Ha egy szakképesítésben a jelenlegi tanévben már nem folyik
képzés - működő, megszűnt, vagy szünetelő feladatellátás esetén - , de az
előző tanév végén volt szakmai vizsga, ez a tábla kitöltendő. A tanítási év
végi szakmai vizsgák eredményei mellett a beküldési határideig lezajlott
szeptemberi, októberi szakmai vizsgák eredményét is tüntessék fel. Ha az
előző tanévi szeptemberi, októberi szakmai vizsgák eredményét az előző
évben nem jelentették, kérjük, most jelentsék! Ha a feladatellátási helyen
szervezett vizsgán a vizsgázatás során más iskolák tanulói is részt vesznek,
számuk megadandó, ügyelve azonban arra, hogy az itt feltüntetett tanulók
iskolájukban ne legyenek jelentve. Kérjük, más iskola tanulóinak számát
megjegyzésben is tüntessék fel!

a05t27

0

1 o01

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése - OKJ szerinti
szakképesítés azonosító száma, megnevezése. Ha az adott listában nem
találja a keresett szakképesítést, akkor a hozzá legközelebb álló, eredetivel
azonos szinten található szakképesítést válassza ki, és megjegyzésben a
tényleges szakma azonosítóját és megnevezését tüntesse fel. A Logisztikai
ügyintéző szakképesítés az 54345010 azonosítóval szerepel, a Nonprofit
menedzser szakképesítés az 54345020 azonosítóval szerepel (technikai
okok miatt a szakképesítés azonosítóhoz egy 0 lett hozzáfűzve).

OSA5SZAK

a05t27

1

0 s01

Megjelentek száma - a szakmai vizsgán megjelentek száma.

OSA5SZAK

a05t27

2

0 s02

Sikeres szakmai vizsgát tett - a kiválasztott szakképesítésben.

OSA5SZAK

a05t27

3

0 s03

a szakképző évfolyamokat nem a beszámolási időszakban (korábban)
végezte - az előző tanévet megelőzően járt szakképző évfolyamra a
vizsgázó, a vizsgára önálló felkészüléssel készült fel.

OSA5SZAK

a05t27

4

0 s04

Nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyamot végzett - befejezett iskolai
végzettséget nem igénylő szakképesítések, a kétéves felzárkóztató oktatást
eredményesen befejezett tanulók számára választható szakképesítések
esetén tölthető.

OSA5SZAK

a05t27

5

0 s05

Érettségivel rendelkezik - Mindenki, aki érettségivel rendelkezik, függetlenül
attól, hogy az adott szakmának az érettségi feltétele-e vagy sem.

OSA5SZAK

a05t27

6

0 s06

Az s02 sorból (sikeres szakmai vizsgát tettek közül) első szakképzettséget
szerzett az iskolai rendszerű oktatás keretében.

OSA5SZAK

a05t27

7

0 s07

Második vagy további szakképzettséget szerzett - akinek a jelenleg
megszerzett szakképesítésen kívül már van legalább egy államilag elismert
iskolai rendszerű szakképzésben szerzett szakképesítése.

OSA8BESZ

OSA8BESZ

0

0

A feladatellátás laphoz kapcsolódó adatlap. Az adatlapokat - a székhelyen
és a telephelyeken működő - pedagógiai szakszolgálatok közül a logopédiai
ellátás OSA2FELH adatlapjaihoz kapcsolódóan kell kitölteni. Az adatlapot
az az intézmény (nevelési-oktatási vagy pedagógiai szakszolgálati) tölti ki,
amelyiknek szervezetében logopédiai ellátás feladatellátás működik
(tevékenységére vonatkozóan lásd 15/2013 (II. 26.) EMMI rendeletet). Csak
azok a (szervező) intézmények töltik ki, ahol a logopédus alkalmazásban áll
az összes olyan egyéb intézményre vonatkozóan (is), ahová a logopédus
kijár. A logopédiai ellátás pedagógiai szakszolgálatnak a beszámolási
időszakban (2018/2019. tanévben), illetve új intézmény/feladatellátási hely
esetén az indulástól az adatszolgáltatás időpontjáig (2019. október 1.)
folytatott tevékenységéről kell adatot szolgáltatnia.
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OSA8BESZ

a08t30

0

OSA8BESZ

a08t30

17

OSA8BESZ

a08t69

OSA9NEVE

sor oszlop cellanév

magyarázat

0

A beszédhiba típusa szerint kell összegezni a logopédiai ellátásban
részesülő, illetve tanfolyamon résztvevő gyermekeket, tanulókat a
beszámolási időszakra vonatkozóan.

0 s17

Egyéb - pl. diszartria, anartria stb.

1

1 s01o01

Logopédiai csoportok száma - A logopédus által vezetett csoportok száma.

OSA9NEVE

0

0

A feladatellátás laphoz kapcsolódó adatlap. Az adatlapokat - a székhelyen
és a telephelyeken működő - nevelési tanácsadás pedagógiai szakszolgálat
OSA2FELH adatlapjaihoz kapcsolódóan kell kitölteni. Az adatlapot az a
pedagógiai szakszolgálati intézmény tölti ki, amelyiknek szervezetében
nevelési tanácsadás szakszolgálat működik. A nevelési tanácsadó
szakszolgálat feladatellátási helynek a beszámolási időszakban (2018/2019.
tanévben), illetve új intézmény/feladatellátási hely esetén az indulástól az
adatszolgáltatás időpontjáig (2019. október 1.) folytatott tevékenységéről
kell adatot szolgáltatnia.

OSA9NEVE

a09t33

0

0

Nevelési tanácsadás keretében terápiás gondozási adatok a beszámolási
időszakban

OSA9NEVE

a09t34

0

0

A táblázatban a gondozott egyének vagy családok több sorban is
szerepeltethetők, ha többféle terápiában, ill. gondozásban részesülnek.

OSA9NEVE

a09t34

6

0 s06

A pszichológiai, orvosi gondozások, illetve pedagógiai fejlesztés és
gondozás keretében gondozott egyének száma összesen.

OSA9NEVE

a09t34

9

0 s09

Családterápiás gondozások, illetve családgondozás keretében ellátott
családok száma összesen.

OSA10SZB

OSA10SZB

0

0

A feladatellátás laphoz kapcsolódó adatlap. Az adatlapokat - a székhelyen
és a telephelyeken működő - szakértői bizottság pedagógiai szakszolgálat
OSA2FELH adatlapjaihoz kapcsolódóan kell kitölteni. Az adatlapot az a
pedagógiai szakszolgálati intézmény tölti ki, amelyiknek szervezetében
szakértői bizottság működik. A szakértői bizottság feladatellátási helynek a
beszámolási időszakban (2018/2019. tanévben), illetve új
intézmény/feladatellátási hely esetén az indulástól az adatszolgáltatás
időpontjáig (2019. október 1.) folytatott tevékenységéről kell adatot
szolgáltatnia.

OSA10SZB

a10t31

0

0

Beszámolási időszakban járási szakértői bizottsági tevékenység - A táblázat
az igénybevevő tanulókat életkor, képzési típus és a jelentkezés oka szerinti
felosztásban tartalmazza. A táblázatban minden igénybevevő - gyermek
vagy felnőtt - egyszer szerepeljen. A beiskolázás miatti iskolai fejlettségi
vizsgálatokra jelentkezőket nem itt, hanem az a10t32 táblázatban kell
jelenteni.

OSA10SZB

a10t31

1

0 s01

Életkor - egy gyermeket, tanulót a megfelelő életkori csoportba, ezen belül a
megfelelő képzési típusba kell besorolni! A kor meghatározása: az
igénybevétel évében december 31-ig betöltött életévek száma. Például 6
éves az a gyermek, aki a tankerületi szakértői bizottságot 2019-ben vette
igénybe, és 2013-ben született (2019 - 2013= 6).

OSA10SZB

a10t31

3

0 s03

Nem óvodás - óvodába, iskolába nem járó 3 - 7 éves gyermekek száma.

OSA10SZB

a10t31

4

0 s04

Általános iskola / 8 évfolyamos gimnázium 5-6. évfolyamos tanuló - e
sorban tüntessék fel a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba járó megfelelő
életkorú tanulók számát is.

OSA10SZB

a10t31

7

0 s07

Általános iskola / 6-8 évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamos tanuló - e
sorban tüntessék fel a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba járó megfelelő
életkorú tanulók számát is.

OSA10SZB

a10t31

19

0 s19

Ifjúsági tagozatos - Nkt. 60. §-ának (6) bekezdése szerint a
felnőttoktatásban a 16-24 éves tanulók részére ifjúsági osztály, csoport
szervezhető.

97

KIR-STAT 2021

adatlap

táblanév

OSA10SZB

a10t31

20

0 s20

Egyéb - ide sorolják pl. a 17 éves és idősebb általános iskolai tanulókat stb.

OSA10SZB

a10t31

22

0 s22

Felnőtt - család-, pár-terápiában résztvevők, illetve a gyermekek helyes
nevelése érdekében rendszeresen gondozott felnőttek száma.

OSA10SZB

a10t32

0

0

A táblázatban a fejlettségi vizsgálatban részesült gyermekeket kell
szerepeltetni. Fejlettségi vizsgálat - az óvoda vagy szülő megkeresésére az
iskolakezdéshez a gyermek egyéni adottságáról, fejlettségéről készített
szakvélemény.

OSA10SZB

a10t35

0

0

Megyei és országos szakértői bizottság tevékenységét összefoglaló adatok
a beszámolási időszakban I.

OSA10SZB

a10t35

1

0 s01

A bizottság által vizsgált (tanácsadásban részesített) gyermekek - az összes
beszámolási időszakban vizsgált (tanácsadásban részesített) gyermeket
kell szerepeltetni; első vizsgálaton megjelentek, illetve felülvizsgálatban
részesítettek, illetve korábbi vizsgálat alapján sajátos nevelési igényűnek
nem minősített, ismételt vizsgálatra javasoltak száma összesen.

OSA10SZB

a10t35

5

0 s05

Sajátos nevelési igényűnek minősített gyermekek, tanulók. Az s06 és s07
sor összege.

OSA10SZB

a10t35

9

0 s09

Egyéni fejlesztő nevelés-oktatásra javasoltak.

OSA10SZB

a10t35

10

0 s10

Fejlesztő nevelés-oktatásra javasoltak.

OSA10SZB

a10t35

11

0 s11

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztésre, oktatásra és gondozásra,
fejlesztő nevelésre javasoltak.

OSA10SZB

a10t35

13

0 s13

Folyamatos figyelemmel kísérésre javasolt gyermekek, tanulók száma 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 21. § (3). Ha az orvosi adatlap adatai és a
szakértői bizottság eljárása során készített orvosi szakértői vélemény,
valamint a pedagógiai, továbbá pszichológiai vizsgálat során kialakított
elsődleges képességbecslés alapján valószínűsíthető az enyhe értelmi
fogyatékosság, a gyermeknek folyamatos figyelemmel kísérésben kell részt
vennie. A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a gyermek, tanuló a
lakóhelye szerinti vagy a választott óvodában, illetve általános iskolában a
többi gyermekkel, tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, iskolai
nevelésben-oktatásban. A folyamatos figyelemmel kísérés a pedagógiai,
illetve a pszichológiai vizsgálatot követő hónapban indul, és ha az adott
nevelési év, tanév végéig még legalább hét hónap hátravan, a tanév végéig,
ha kevesebb, mint hét hónap van hátra, a vizsgálatot követő nevelési év,
tanév feléig tart.

OSA10SZB

a10t35

14

0 s14

Felülvizsgálatban részesítettek - a kötelező felülvizsgálatban részesítettek
összesen (s15+s16+...+s25).

OSA10SZB

a10t35

25

0 s25

Egyéb - a kötelező felülvizsgálatban részesített gyermekek, tanulók
létszámát itt kell feltüntetni minden olyan esetben, ha a többi (s15-től s24-ig
sorokban szereplő) kategóriába nem sorolható be (ha a gyermek, tanuló
nevelését, oktatását a felülvizsgálatban a korábbiakkal megegyező módon,
azonos intézményben, korábbiakkal azonos módon látják el).

OSA10SZB

a10t36

0

0

Megyei és országos szakértői bizottság tevékenységét összefoglaló adatok
a beszámolási időszakban II.

sor oszlop cellanév
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OSA10SZB

a10t41

8

0 s08

Folyamatos figyelemmel kísérésre javasoltak - 15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet 21. § (3). Ha az orvosi adatlap adatai és a szakértői bizottság
eljárása során készített orvosi szakértői vélemény, valamint a pedagógiai,
továbbá pszichológiai vizsgálat során kialakított elsődleges
képességbecslés alapján valószínűsíthető az enyhe értelmi fogyatékosság,
a gyermeknek folyamatos figyelemmel kísérésben kell részt vennie. A
folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a gyermek, tanuló a lakóhelye
szerinti vagy a választott óvodában, illetve általános iskolában a többi
gyermekkel, tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, iskolai
nevelésben-oktatásban. A folyamatos figyelemmel kísérés a pedagógiai,
illetve a pszichológiai vizsgálatot követő hónapban indul, és ha az adott
nevelési év, tanév végéig még legalább hét hónap hátravan, a tanév végéig,
ha kevesebb, mint hét hónap van hátra, a vizsgálatot követő nevelési év,
tanév feléig tart.

OSA10SZB

a10t43

0

0

A beszámolási időszakban gyógypedagógiai tanácsadásban, korai
fejlesztésben és gondozásban, fejlesztő nevelés-oktatásban, illetve fejlesztő
nevelésben részesülők száma - A táblázatot a szakértői bizottságok a
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet alapján töltik ki.

OSA10SZB

a10t51

0

0

A táblázatot a 15/2013 (II. 26.) EMMI rendelet 9. számú melléklete (Jegyzék
a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek kötelező (minimális) eszközeiről
és felszereléseiről) alapján kell kitölteni.

OSA10SZB

a10t58

0

1 o01

A fogyatékosság típusa - a gyógypedagógiai tanterv szerinti megfelelő
fogyatékosság típusát kell kiválasztani.

OSA10SZB

a10t58

1

0 s01

Életkor - A kor meghatározása: az adott évben december 31-ig betöltött
életévek száma. Például 6 éves az a gyermek 2019-ben, aki 2013-ben
született (2019 - 2013 = 6).

OSA10SZB

a10t58

11

0 s11

Összesen - a megadott fogyatékosság típus szerint az áthelyezett, felvett
gyermekek száma összesen

OSA11MUV

OSA11MUV

0

0

A feladatellátás laphoz kapcsolódó adatlap. Az adatlapokat - a székhelyen
és a telephelyeken működő - alapfokú művészetoktatási feladatellátás
OSA2FELH adatlapjaihoz kapcsolódóan kell kitölteni.

OSA11MUV

OSA11MUV

14

1 a11g14c01

Az oktatás csak az intézmény saját épületében folyik - Igen jelölendő, ha a
feladatellátási helyen az oktatás az intézmény saját épületében folyik, azaz
olyan épületben, amelyet a fenntartó az intézmény kizárólagos használatára
rendelkezésre bocsátott, egyébként a nem jelölendő.

OSA11MUV

a11t45

0

0

Ebben a táblázatban az adott feladatellátási helyen, adott feladatellátási
laphoz tartozó oktatott tanulók tényleges létszámát kell feltüntetni. Egy
tanuló csak egyszer szerepelhet, akkor is ha több tanszakon (művészeti
ágon) tanul!

OSA11MUV

a11t45

7

0 s07

Nappali oktatásban részesülő - a köznevelés nappali rendszerű képzésben
résztvevő tanulói együtt: általános iskolába, gimnáziumba, technikumba,
szakgimnáziumba, szakképző iskolába (kifutó szakközépiskola) járó tanulók
együtt.

OSA11MUV

a11t45

9

0 s09

Gimnáziumba, szakgimnáziumba, technikumba járók együtt.

OSA11MUV

a11t45

12

0 s12

Nem nappali oktatásban részesülők, szakképző intézményben
felnőttképzési jogviszonyban tanulók - Ide számítandók azok, akik nem
nappali rendszerű, illetve tagozatú képzésben vesznek részt (pl. az esti,
levelező munkarendűek, illetve tagozatúak),

OSA11MUV

a11t45

13

0 s13

egyéb-ide tartoznak az iskolába nem járók, dolgozók.

OSA11MUV

a11t45

17

0 s17

egyéb iskolatípusban - ide tartoznak pl. a szakiskolákba járók
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OSA11MUV

a11t45

18

0 s18

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók - A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. § (1)
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi
körülmények közül egy fennáll: a) a szülő vagy a családbafogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét
szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó
gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik, b) a szülő vagy a családbafogadó gyám
alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről
vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy, c) a gyermek elégtelen
lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a
gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort
nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol
korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.
A Gyvt. 161/Q. § (2) bekezdése alapján: "Azok a tanulók, akik hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján 2013. szeptember 1-jén az
Arany János Tehetséggondozó Programban, az Arany János Kollégiumi
Programban vagy az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban, az
Útravaló Ösztöndíjprogramban, óvodai fejlesztő programban,
képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek részt vagy
ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy a
tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályok
szerint minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan hátrányos
helyzetűnek." A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók számát
nem kérjük a hátrányos helyzetűek között is szerepeltetni (a halmozottan
hátrányos helyzetűek száma nem "-ebből" rovat). A hátrányos helyzetű
rovat és a halmozottan hátrányos helyzetű rovat összege nem haladhatja
meg a Tanulók száma összesen rovat értékét.

OSA11MUV

a11t45

19

0 s19

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók - A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
67/A. § (2) Halmozottan hátrányos helyzetű a) az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az (1) bekezdés (ld. Hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók rovatnál) a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül
legalább kettő fennáll, b) a nevelésbe vett gyermek, c) az utógondozói
ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal
felnőtt. A Gyvt. 161/Q. § (2) bekezdése alapján: "Azok a tanulók, akik
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján 2013. szeptember
1-jén az Arany János Tehetséggondozó Programban, az Arany János
Kollégiumi Programban vagy az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai
Programban, az Útravaló Ösztöndíjprogramban, óvodai fejlesztő
programban, képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben vesznek
részt vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy
a tankötelezettség befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos
szabályok szerint minősülnek hátrányos helyzetűnek, illetve halmozottan
hátrányos helyzetűnek." A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók számát nem kérjük a hátrányos helyzetűek között is szerepeltetni (a
halmozottan hátrányos helyzetűek száma nem "-ebből" rovat). A hátrányos
helyzetű rovat és a halmozottan hátrányos helyzetű rovat összege nem
haladhatja meg a Tanulók száma összesen rovat értékét.

OSA11MUV

a11t45

23

0 s23

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot
igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd. (Nkt. (2011. évi CXC. tv.) 4. § 25.)
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OSA11MUV

a11t46

0

0

A táblázatban a tanuló annyiszor szerepel, ahány zeneművészeti ágon
tanul. A pedagógusok száma nem a teljes munkaidőre átszámított, hanem a
tényleges létszámot tartalmazza. A pedagógust feladatellátási helyenként
minden zeneművészeti ágnál, ahol tanít, szerepeltetni kell. Egy pedagógus
több zeneművészeti ághoz is beírható! A táblázatban a Nkt.-ban illetve a
326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendeletben szereplő pedagógus munkaköröket
betöltő, fő munkaviszony keretében (határozott vagy határozatlan időre
szóló), teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusokat, illetve
óraadó pedagógusokat kell szerepeltetni!

OSA11MUV

a11t47

0

0

A táblázatban a tanuló annyiszor szerepel, ahány művészeti ágon tanul. A
pedagógusok száma nem a teljes munkaidőre átszámított, hanem a
tényleges létszámot tartalmazza A pedagógust feladatellátási helyenként
minden művészeti ágnál, ahol tanít, szerepeltetni kell. Egy pedagógus több
művészeti ághoz is beírható! A táblázatban a Nkt.-ben illetve a 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. Rendeletben szereplő pedagógus munkaköröket betöltő, fő
munkaviszony keretében (határozott vagy határozatlan időre szóló), teljes
vagy részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógusokat, illetve óraadó
pedagógusokat kell szerepeltetni!

OSA11MUV

a11t81

0

0

Mulasztások, illetve igazolatlan órával rendelkezők száma a beszámolási
időszakban - a táblázatban a tanulók előző tanév végi létszámát, illetve az
előző tanév folyamán 10 óránál többet mulasztó tanulók számát kell
megadni.
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