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Az iskolai lemorzsolódás 

megelőzését szolgáló korai jelző-

és pedagógiai támogató rendszer



Jogszabályi háttér
A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer a lemorzsolódással

veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatása céljából a tanulói előrehaladás iskolai szintű nyomon

követését szolgáló informatikai rendszer.

Jogszabályok

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 

4. § 37. Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló: 

az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi 

átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a 

megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 

1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, 

rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása 

válik szükségessé.

a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet 

26/A. § (2) A nevelési-oktatási intézmény a 
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámát a 

44/J. §-ban foglalt adatok szerint összesítve, valamint az 
alkalmazott intézkedéseket feladatellátási helyenként 

összesített formában, évfolyamonkénti és tantárgyankénti 
bontásban az adott tanév első félévére vonatkozóan 
február 10-éig és az adott tanév második félévére 

vonatkozóan június 30-áig továbbítja a pedagógiai-
szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára.

44/J. § (1) A támogató rendszer nevelési-oktatási 
intézményenként, telephelyenként és évfolyamonként az 
iskolai nevelés-oktatás ötödik-tizenkettedik évfolyamán, 

és a Szakképzési Hídprogramban a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók vonatkozásában a (2) 

bekezdésben meghatározott statisztikai adatokat 
tartalmazza.



Az informatikai rendszer funkciói

 Adminisztrációs-adatgyűjtő funkciók:

• a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó statisztikai

adatok;

• a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi

tevékenységek.

 Pedagógiai-szakmai munkát támogató tájékoztató funkciók:

• korábbi adatszolgáltatások adatai;

• KIR-STAT adatok;

• OKM adatok;

• szakmai szolgáltatások;

• kimutatások;

• lekérdezések.



Az adatgyűjtő rendszer felépítése – jelentések I.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó statisztikai 

adatok rögzítése

 KIR feladatellátási helyenként, azon belül statisztikai feladatellátási helyenként és

tanulói adatlaponként rögzítendő;

 a KIR-STAT-ban az intézmény feladatellátási helyén működő különböző köznevelési

feladatok külön statisztikai feladatellátási helynek számítanak;

 KIR-STAT feladatellátási helyek átemelése és a tanulói adatlapok előtöltése a KIR-

STAT-ból;

 hiányzó statisztikai feladatellátási helyek és tanulói adatlapok rögzítése.

A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi 

tevékenységek rögzítése

 KIR feladatellátási helyenként, a bevont tanulók feladata szerinti bontásban.



Az adatgyűjtő rendszer felépítése – jelentések II.

Műveletek:
- Adatrögzítés

a KIR feladatellátási hely adott jelentési időszakhoz tartozó általános statisztikai jelentési

betétlapja, a Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó adatok lap;

- Tevékenységek

a KIR feladatellátási helyhez tartozó, a korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi

tevékenységek, beavatkozások;

- KIR-STAT adatok

az intézmény utolsó statisztikai adatszolgáltatása során megadott, az iskolai lemorzsolódás

szempontjából relevanciával bíró, KIR feladatellátási hely szintre aggregált statisztikai

adatai;

- OKM adatok

az adott KIR feladatellátási hely tanulóinak az országos kompetenciamérésen az elmúlt öt

évben elért átlageredményei;

- Összefoglaló adatok

az adott KIR feladatellátási hely lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók szempontjából

releváns adatainak összefoglaló betétlapja.



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra 

vonatkozó statisztikai adatok rögzítése I.



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra 

vonatkozó statisztikai adatok rögzítése II.



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra 

vonatkozó statisztikai adatok rögzítése III.

Statisztikai adatlapok:

 [a03t01] Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók számának nyitóadatai

 [a03t02] Az adatszolgáltatási időszak félévének értékelésénél, minősítésénél 

egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott

 [a03t03] Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett

További funkciók:

 adatok átmásolása az előző félév adatszolgáltatásából

 helyzetérzékeny súgó

 hibaellenőrzés (kritikus és figyelmeztető hibák)

 nyilatkozat arról, hogy a feladatellátási helyen nem volt érintett tanuló



A veszélyeztetett tanulókra vonatkozó 

statisztikai adatok rögzítése I.



A veszélyeztetett tanulókra vonatkozó 

statisztikai adatok rögzítése II.



A veszélyeztetett tanulókra vonatkozó 

statisztikai adatok rögzítése III.



[a03t01] Lemorzsolódással veszélyeztett tanulók 

számának nyitóadatai I.
Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma összesen, ebből 

 leány

 a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és 

szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú nevelés-

oktatásban vesz részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz részt

 a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom 

értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 mértékben romlott

 a félév értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók száma

 a félév magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott tanulók száma

 a félév szorgalmának értékelésénél, minősítésénél anyag (2) minősítést kapott tanulók száma

 az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma

 a félévben a tanuló 50 órát elérő igazolatlan hiányzással rendelkező tanulók száma

 a félévben szülői kérésre magántanulóvá vált tanulók száma

 a félévben szülői kérésre a tanuló magántanulóvá minősítése folyamatban van

 a félévben menekült, oltalmazott, menedékes tanulók száma

 a félévben veszélyeztetetté vált tanulók száma

 a félévben ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett tanulók száma

 kettő feltétel teljesülése esetén lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma, ebből

• a félévben 100 órát elérő igazolt hiányzással rendelkező tanulók száma

• kiemelt figyelmet igénylő tanulók száma (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével)

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma

• alapfokú oktatásban a 16. életévét betöltött tanulók száma

• középfokú oktatásba 16. életévének betöltését követően belépett tanulók száma



A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó 

intézményi tevékenységek rögzítése I.
Szempontok:

 Tevékenység alapadatai

• Kezdő- és végdátum;

• Tevékenység típusa (megelőző (prevenciós) / beavatkozó (intervenciós) program);

• Tevékenység célja (pl. tanulmányi eredmény javítását célzó; tanulói motiváció 

növelésére irányuló; tanulói igazolatlan hiányzás csökkentésére irányuló; a tanuló 

szociális helyzetből eredő hátrányának kompenzálását célzó; testi, lelki, mentális 

fejlesztésre, illetve szenvedélybetegség kialakulásának és bántalmazásnak a 

megelőzésére irányuló beavatkozás);

• Tevékenység területe (tanulói előrehaladást támogató tevékenység / pedagógus-

támogató tevékenység / intézményvezetést támogató tevékenység / intézményi 

fejlesztést támogató tevékenység);

• A tevékenységterülethez kapcsolódó tevékenység megnevezése;

• A tevékenység leírása;

 A tevékenységben érintettek (tanuló (feladattal); pedagógus; szülő, gondviselő; egyéb 

szakember (családgondozó, szociális munkás, iskolapszichológus, orvos, stb.), illetve az 

érintettek összlétszáma;

 A tevékenységbe bevont személyek típusa;

 A tevékenységbe bevont szervezetek típusa, együttműködés tárgya.



A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi 

tevékenységek rögzítése II.



A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi 

tevékenységek rögzítése III.
A tevékenység területe: tanulói előrehaladást támogató tevékenységek 1.

• Egyéni készség- és képességfejlesztés;

• Egyéni készség- és képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv kidolgozásával;

• Egyéni tanácsadás biztosítása (pl. iskolapszichológus, szociális munkás);

• A hiányzó alapkompetenciákat pótló, fejlesztő programok;

• Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek;

• Tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan;

• Képességkibontakoztató felkészítés megszervezése (ld. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171-172. §);

• Integrációs felkészítés megszervezése (ld. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171-172. §);

• Bevont szervezetek szakemberével együttműködésben támogatás nyújtása a veszélyeztett tanuló részére;

• Önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozáson való részvétel biztosítása;

• Tanulást segítő szakember bevonása (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, stb.);

• A mindennapi életben való eligazodást segítő tevékenységek (life skills);

• A munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat fejlesztő tevékenységek;

• Kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel (szülő/gyám);

• Mentálhigiénés tevékenységek, foglalkozások biztosítása;

• Tantárgyi előrehaladás támogatása személyre szabott pedagógiai módszerekkel;



A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi 

tevékenységek rögzítése IV.
A tevékenység területe: tanulói előrehaladást támogató tevékenységek 2.

• Életút-támogató pályaorientációs szolgáltatás (pl. különböző munkahelyek megismerése, pályaválasztási 

tanácsadás);

• Esetkonferencia szervezése (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő, iskolapszichológus, stb. részvételével) a 

tanuló előrehaladásának támogatása érdekében;

• Gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül történő beavatkozás - veszélyeztetettség jelzése, külső támogató 

segítség (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, szakszolgálat stb.) felé irányítás;

• Mentorálás, patronálás biztosítása;

• Kortárssegítői támogatás/társaktól való tanulás (peer learning) biztosítása;

• Szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányuló tevékenységek, foglalkozások biztosítása;

• Konfliktuskezelési módszerek megismertetése;

• Krízis csökkentésére irányuló tevékenység, krízistanácsadás;

• bűnmegelőzési előadás szervezése;

• egészségügyi előadások szervezése; 

• Szabadidős, közösségfejlesztő foglalkozások szervezése;

• Szociális támogatás, segítség biztosítása, intézése;

• Kommunikációs technikák fejlesztése;

• Egyéb.



A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi 

tevékenységek rögzítése V.

A tevékenység területe: pedagógus-támogató tevékenységek

• A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített  intézményi és tagintézményi 

szintű adatok értékelésének, elemzésének segítése;

• A bevált intézményi jó gyakorlatokról tájékoztatás;

• A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében megfelelő pedagógiai 

eszközök és módszerek terjesztése és kiválasztásának a segítése az országos szaktanácsadói hálózaton 

keresztül;

• Szaktanácsadói látogatás;

• Szaktanácsadói konzultáció az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához;

• A hiányzó alapkompetenciákat fejlesztő programok meghatározásához hatékony egyéni tanulómegismerési 

eszközök, módszerek megismertetése, használatára felkészítés;

• Célirányos képzések biztosítása;

• Célirányos műhelyfoglalkozások tartása;

• Workshopon való részvétel szektorközi szakemberek részvételével;

• Egyéb.



A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi 

tevékenységek rögzítése VI.

A tevékenység területe: intézményvezetést támogató tevékenységek

• A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszer működtetésének 

segítése rendszeres tájékoztatókkal, szakmai napokkal, informatikai 

ügyfélszolgálattal;

• A bevált intézményi jó gyakorlatokról tájékoztatás;

• A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében 

megfelelő pedagógia eszközök és módszerek terjesztése és kiválasztásának a 

segítése az országos szaktanácsadói hálózaton keresztül;

• Vezetői együttműködések támogatása;

• Egyéb.



A korai iskolaelhagyás megelőzését célzó intézményi 

tevékenységek rögzítése VII.

A tevékenység területe: intézményi fejlesztést támogató tevékenységek

• A korai jelző és pedagógiai támogató informatikai rendszerben rögzített  intézményi és 

tagintézményi szintű adatok értékelésének, elemzésének segítése;

• Az adaptálható Intézményi jó gyakorlat átvételének támogatása;

• Az országos kompetenciamérés eredményei nyomán intézményi szintű intézkedési terv 

készítése, megvalósítása;

• Célirányos módszertani eszközök adaptációjának segítése;

• Önképzést segítő felületek, alkalmazások biztosítása;

• A tanulói előrehaladást szolgáló esetmegbeszélések szervezése a bevont partnerek 

szakembereivel;

• Tantestületi team munkák kezdeményezése, szervezése;

• Egyéb.



OKM adatok, KIR STAT adatok, 

Összefoglaló adatok



Kimutatások I.

I. Veszélyeztetett tanulókra vonatkozó kimutatások 

az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló 

korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

adattartalma alapján.

II. Az intézményből valószínűsíthetően ténylegesen 

lemorzsolódott tanulókra vonatkozó kimutatások 

a KIR tanulói nyilvántartás adattartalma alapján.



Kimutatások II.
Kimutatások az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

adattartalma alapján



Lekérdezések



A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó 

statisztikai adatgyűjtéshez kapcsolódó szakmai 

segédanyagok

OH honlap - Végzettség nélküli iskolaelhagyás menü 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas

 Az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékoztatója a korai iskolaelhagyáshoz 

kapcsolódó jogszabályokról és intézményi teendőkről

 Tájékoztató a lemorzsolódás megelőzését szolgáló beavatkozásokról és a korai jelzőrendszerhez 

kapcsolódó korai jelző-és pedagógiai támogató rendszer tervezett tevékenységeiről

 A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszer fő 

funkcióinak előzetes bemutatása

 A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszer részletes 

felhasználó útmutatója

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó online adatgyűjtés adattáblái:

 Adatszolgáltatás a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámáról

 Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának nyitóadatai [a03t01] 

 Az adatszolgáltatási időszak félévének értékelésénél, minősítésénél egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) 

osztályzatot kapott tanulók száma [a03t02]

 Az adott tanítási évben évismétlésre kötelezett tanulók száma [a03t03] 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/vegzettseg_nelkuli_iskolaelhagyas


Köszönöm a figyelmet!

Urbán Ferenc Ábel

főosztályvezető

Oktatási Hivatal

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály


