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A legfrissebb információk a köznevelés információs rendszerének 

megújításáról/TÁMOP-3.1.1: XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. 

szakasz című kiemelt uniós projekt 

 

 

 

2013. október 8-10. között rendezték meg Hajdúszoboszlón a „Nevelés-oktatás határon 

innen és túl” XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferenciát, melyen a közoktatás 

információs rendszeréről Urbán Ferenc Ábel, az Oktatási Hivatal Tanügy-igazgatási és 

Területi Koordinációs főosztályvezető-helyettese és Viniczai Valéria, az Oktatási Hivatal 

Projektigazgatóságának szakmai szakértője tartott előadást. Tájékoztatójukban ismertették 

a KIR megújítására vonatkozó elképzeléseket, melyekről részletesebben az alábbiakban 

olvashatnak. 

 

 

A KIR alapvető köznevelési nyilvántartásai 

 

Bár a köznevelés információs rendszere csaknem ötven különböző adatszolgáltató és 

nyilvántartó modulból épül fel, jelenleg az Oktatási Hivatal azokra a rendszerekre helyezi a 

hangsúlyt fejlesztési szempontból, amelyek az alapvető köznevelési nyilvántartásokat 

jelentik. Ezek közül a területek közül a köznevelési intézménytörzset, a közhiteles 

nyilvántartást és a személyi nyilvántartást emeljük ki, amelyeken az elmúlt időszakban 

komoly fejlesztéseket végeztünk. Nagyon fontos ugyanis, hogy a köznevelési 

intézménytörzsben pontos intézményi, fenntartói adatok legyenek megtalálhatók, és ezek 

az adatok összhangban legyenek a közhiteles nyilvántartások adattartalmával. Hogy mindez 

hogyan valósul meg, kiderül összeállításunkból. 

 

 

 

A köznevelési statisztikai nyilvántartás átalakítása rövid és hosszú távon 

 

Az Oktatási Hivatal a KIR átalakítása keretében dolgozik az éves köznevelési statisztika 

szakmai és technikai átalakításán is. A 2013-as statisztikai adatgyűjtésben az előző évekhez 

képest magában az adattartalomban nem történt nagymértékű változás, ugyanakkor egy 

fontos ponton a köznevelési statisztikát meg kellett változtatni annak érdekében, hogy a 

statisztika, illetve a KIR egyéb nyilvántartásai között az adatok pontosan 

összekapcsolhatóak legyenek, így valamennyi rendszer között biztosítani tudjuk az 

átjárhatóságot. Ha ide kattint, megtudhatja a részleteket. 
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KIR 2.0 – A köznevelés új, egységes információs rendszere 

 

Olvasóink valószínűleg elmondhatják magukról, hogy a KIR tartalmazza valamilyen 

adatukat. Szerepelhetünk benne diákként, tanárként, szakértőként, tartalmazhatja iskolánk, 

vagy továbbképzési programunk jellemzőit. A KIR a köznevelés legfontosabb információs 

rendszere, amely megalakulása óta őrzi a felvett információkat. Ez hatalmas adatvagyon. 

Szükséges, hogy szolgáltatásait minden időben a rendelkezésre álló legmagasabb technikai 

színvonalon és a leginkább felhasználóbarát módon nyújtsa. A hazai köznevelési rendszer 

jelenleg is zajló átalakulásával keletkező új adattárolási, adatszolgáltatási, adatelemzési 

igények ugyanebbe az irányba mutatnak. A KIR 2.0 fejlesztésének elindulásáról innen 

tájékozódhat. 

 

 

 

2013. december 19. 
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