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KFFT - ADATKÖREI 

• A Köznevelési feladatellátási és fejlesztési 

terv adatainak többsége a KIR valamely 

rendszeréből származnak. 

• A KIR adatainak egy része adatfeltöltési 

vagy értelmezési problémák miatt 

bizonytalanok. 

• A feladatellátás tervezéséhez megbízható 

adatokra van szükség. 



Tanuló / gyermek  

hibajegyek 
 



A RÖGZÍTETT TANULÓNÁL/GYERMEKNÉL, NINCS 

RÖGZÍTETT IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS 

Az igénybe vett szolgáltatás rögzítése minden 

tanuló/gyermek esetében kötelező. Az intézmény itt rögzíti, 

hogy a tanuló/gyermek milyen munkarend szerint, milyen 

köznevelési feladatot vesz igénybe (pl. nappali rendszerű 4 

évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás általános feltételek 

szerint). Igénybevett szolgáltatásként csak azokat a feladatokat 

tudja az intézmény rögzíteni, amely alapfeladatként felvételre 

került a KIR Intézménytörzsi moduljában. Új szolgáltatás 

felvételéhez az Új szolgáltatás hozzáadása gomb használata 

szükséges. 
 

 



A RÖGZÍTETT TANULÓNÁL/GYERMEKNÉL A RÖGZÍTETT 

SZOLGÁLTATÁS ELAVULT, NEM ÉRVÉNYES ÉRTÉK  

A rendszerben nem érvényes értékként szerepel minden olyan érték, 

mely jelenleg nem választható ki az intézmény számára a legördülő 

listából (pl. törlésre került az alapfeladat KIR Intézménytörzsi 

moduljában) vagy olyan berögzített értéket takar, mely a rendszer 

frissítése előtt került rögzítésre és a jelenlegi programverzióban elavult 

értéknek számít, nem választható (pl. a korábbi rendszerben alapfeladat 

volt az általános iskolai nevelés-oktatás.) 

 

Elavult szolgáltatások esetében a régi, elavult szolgáltatás törlése 

szükséges, és új szolgáltatásként kell felvenni a jelenleg érvényes értéket 

az eredeti igénybevétel kezdeti dátummal. A javítás menete: először az 

elavult szolgáltatás törlése, majd az új szolgáltatás felvétele, végül a 

kérelem beküldése. 



A TANULÓNÁL/GYERMEKNÉL A BERÖGZÍTETT 

SZOLGÁLTATÁSHOZ NEM KAPCSOLÓDIK ÉVFOLYAM  

Az igénybevett szolgáltatások esetén az évfolyam 

mező kötelezően kitöltendő adat. 

Azt, hogy milyen alapfeladathoz mely évfolyamok 

rögzíthetőek a rendszerben, a Felhasználói útmutató  

1. számú melléklete (34. o.) tartalmazza. A korábban 

rögzített (2013 második fele előtti időszak) igénybevett 

szolgáltatások esetén nem volt kötelezően kitöltendő az 

évfolyam, így ennek pótlása ezekben az esetekben 

mindenképp szükséges. 

Ezeknél a szolgáltatásoknál a módosítás lehetőség 

kiválasztásával pótolható a hiányzó adat. 



A TANULÓNÁL/GYERMEKNÉL A RENDSZERBEN 

RÖGZÍTETT SZOLGÁLTATÁS(OK) NEM FEDIK LE A 

JOGVISZONY TELJES IDŐTARTAMÁT  

A tanulónál/gyermeknél rögzített lezárt és jelenleg 

aktív szolgáltatási tekintetében van olyan köztes 

időszak, mely nincs lefedve igénybevett 

szolgáltatással.  

Az igénybevett szolgáltatás pontos megléte azért fontos, 

mivel az Oktatási Hivatal ez alapján az adat alapján 

jelenti a tanulókat az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár (OEP) felé, így a pontatlan adat befolyásolhatja 

a tanuló egészségbiztosítását. 



A TANULÓ/GYERMEK KIZÁRÓLAG MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR, 

DE NEM KERÜLT RÖGZÍTÉSRE A TAJ-SZÁMUK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 44. § (5) d) pontja alapján kötelezően 

nyilvántartandó adat. Kivételt képeznek külföldi, ill. kettős 

állampolgárok, esetükben nem kötelező a mező kitöltése. 

Amennyiben az intézménynek van olyan kizárólag magyar 

állampolgárságú tanulója, akikre nem töltötte ki az 

adatkört, úgy ennek pótlása mindenképp szükséges. Az 

adat befolyásolja a tanuló/gyermek OEP felé történő 

jelentését. 



A TANULÓNÁL/GYERMEKNÉL KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG KERÜLT RÖGZÍTÉSRE, 

MELYBŐL AZ EGYIK MAGYAR, AZONBAN NINCS MEGADVA A TAJ-SZÁMA ÉS NEM 

NYILATKOZOTT AZ INTÉZMÉNY, HOGY NEM RENDELKEZIK TAJ-SZÁMMAL  

Amennyiben az érintett tanuló/gyermek rendelkezik 

magyarországi TAJ-számmal, úgy kérjük rögzítsék azt a 

rendszerben, amennyiben nincs ilyen TAJ-száma, úgy a 

Nem rendelkezik TAJ-számmal jelölőnégyzetet 

szükséges jelölni. Felhívjuk figyelmüket, hogy az adat 

befolyásolja a tanuló/gyermek OEP felé történő 

jelentését, így szükséges az adat pontos rögzítése. 



A TANULÓ/GYERMEK, AKINÉL NEM 16-24 ÉVES KORA 

KÖZÉ ESIK A TANKÖTELEZETTSÉGÉNEK RÖGZÍTETT VÉGE  

Az Nkt. 45. § és 97. § (1) bekezdése alapján a 

tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének 

betöltéséig tart. 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége 

meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, 

amelyben a huszonharmadik életévét betölti. 

 

Azok a tanulók, akik tanulmányaikat kilencedik évfolyamon a 

2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, 

tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, melyben a 

tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi 

vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. 



A TANULÓ/GYERMEK, AKI AKTÍV JOGVISZONNYAL RENDELKEZIK, 

AZONBAN A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK VÁRHATÓ VÉGE 

MEZŐBEN MÚLTBA MUTATÓ DÁTUM SZEREPEL  

Amennyiben a jogviszony nem szűnt meg az 

eredetileg megjelölt várható időpontban, úgy a 

tanuló/gyermek jogviszony adatainál szükséges 

frissíteni a jogviszony befejezésének várható 

időtartamát.  



A TANULÓ/GYERMEK, AKI AKTÍV JOGVISZONNYAL RENDELKEZIK, 

AZONBAN A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK VÁRHATÓ VÉGE 

MEZŐBEN TÁVOLI JÖVŐBE MUTATÓ DÁTUM SZEREPEL  

1. óvodai jogviszonyjelleg esetében: a jogviszony létrejöttéhez képest több  

mint 5 évvel távolabbi dátum, 

  

2. tankötelezettséget teljesítő jogviszonyjelleg esetén: a jogviszony 

létrejöttéhez képest több mint 12 éves dátum, 

  

3. nem tankötelezettséget teljesítő jogviszonyjelleg esetén: a jogviszony 

létrejöttéhez képest több mint 12 éves dátum, 

  

4. kollégiumi tagsági viszony esetén: a jogviszony létrejöttéhez képest több 

mint 12 éves dátum. 

 

Bár bizonyos esetekben előfordulhatnak a fentinél hosszabb időtartamú 

jogviszonyok, kérjük, hogy a jelzett tanulók esetében mindenképpen vizsgálják 

felül a rögzített adatokat, és amennyiben nem a valóságot tükrözik, javítsák 

azokat. 



A TANULÓK/GYERMEKEK, AKIKNÉL A JOGVISZONY JELLEGE NEM 

ÁLL PÁRHUZAMBAN A RÖGZÍTETT IGÉNYBEVETT 

SZOLGÁLTATÁSSAL 

1. óvodai jellegű jogviszony esetében: nincs rögzített óvodai vagy egységes óvoda-

bölcsőde alapfeladatú szolgáltatás, 

  

2. tankötelezettséget teljesítő jellegű jogviszony esetében:  

nincs rögzítve általános iskola (alsó tagozat), általános iskola (felső tagozat), 4 

évfolyamos gimnázium, 5 évfolyamos gimnázium, 6 évfolyamos gimnázium, 8 

évfolyamos gimnázium, szakiskola (közismereti képzés), szakiskola (szakképzés), 

szakközépiskola (közismereti képzés), szakközépiskola (szakképzés), speciális 

szakiskola (közismereti képzés), speciális szakiskola (szakképzés), készségfejlesztő 

speciális szakiskola (közismereti képzés), készségfejlesztő speciális szakiskola 

(szakképzés), előkészítő speciális szakiskola, párhuzamos művészeti nevelés-

oktatás (szakiskola), párhuzamos művészeti nevelés-oktatás (szakközépiskola), 

fejlesztő nevelés, fejlesztő felkészítés, fejlesztő nevelés-oktatás, fejlesztő iskolai 

oktatás alapfeladatú szolgáltatás, 

  

3. kollégiumi tagsági jogviszony esetében: a kollégiumi nevelés-oktatás alapfeladatú 

szolgáltatás mellett szerepel más alapfeladatú szolgáltatás is.  



A TANULÓ/GYERMEK, AKINÉL OLYAN SZOLGÁLTATÁS KERÜLT RÖGZÍTÉSRE, 

MELY A KIR INTÉZMÉNYTÖRZSI (KIRINT) ELLÁTOTT FELADATOK KÖZÖTT NEM 

SZEREPEL AZ INTÉZMÉNYNÉL AZ ADOTT FELADATELLÁTÁSI HELYEN  

A jogviszonyhoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatásként 

kizárólag olyan feladat rögzíthető, amely megtalálható az 

intézmény alapfeladatai között.  

Kérjük, hogy pontatlanság esetén vizsgálják felül az adatot, 

amennyiben az intézmény az adott feladatellátási helyen már nem 

látja el az érintett a feladatot, úgy zárják le vagy – amennyiben a 

tanuló egyáltalán nem vette igénybe a szolgáltatást – töröljék) a 

tanuló/gyermek adatai közül.  

 

Amennyiben a szolgáltatás megfelelő, úgy vizsgálják felül az 

intézménytörzsi adatokat és szükség esetén – ha ezt okiratok is 

alátámasztják – pótolják azt intézményi adatmódosítás 

kezdeményezésével a KIR intézménytörzsi adatmódosító 

rendszerben. 



A TANULÓ/GYERMEK, AKINÉL OLYAN SZOLGÁLTATÁS KERÜLT RÖGZÍTÉSRE, 

MELY A KIR INTÉZMÉNYTÖRZSI (KIRINT) ELLÁTOTT FELADATOK KÖZÖTT NEM 

SZEREPEL AZ INTÉZMÉNYNÉL AZ ADOTT FELADATELLÁTÁSI HELYEN 

A jogviszonyhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatásként 

kizárólag olyan feladat rögzíthető, amely megtalálható az 

intézmény alapfeladatai között. 

 

Kérjük, hogy pontatlanság esetén vizsgálják felül az adatot, 

amennyiben az intézmény az adott feladatellátási helyen már nem látja 

el az érintett a feladatot, úgy zárják le vagy – amennyiben a tanuló 

egyáltalán nem vette igénybe a szolgáltatást – töröljék) a 

tanuló/gyermek adatai közül. 

 

Amennyiben a szolgáltatás megfelelő, úgy vizsgálják felül az 

intézménytörzsi adatokat és szükség esetén – ha ezt okiratok is 

alátámasztják – pótolják azt intézményi adatmódosítás 

kezdeményezésével a KIR intézménytörzsi adatmódosító rendszerben. 



 

Alkalmazotti  

hibajegyek 

 



AZ ALKALMAZOTTNÁL NEM KERÜLT 

SZAKKÉPZETTSÉG BERÖGZÍTÉSRE 

Az alkalmazott esetében nem került egyetlen 

szakképzettség sem rögzítésre, minden alkalmazott 

esetén pótolandó. 

 

A szakképzettséghez valamennyi, a munkakör 

betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget rögzíteni 

kell. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pedagógus-

szakvizsgákat minden esetben a Pedagógus-

szakvizsgák blokkban kell feltüntetni, a 

szakképzettségeknél nem. 



AZ ALKALMAZOTTNÁL NEM KERÜLT 

MUNKAKÖR RÖGZÍTÉSRE  

A munkaköradatoknál jelölhető, hogy az alkalmazott pedagógus, nevelő-

oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben vagy pedagógiai 

előadó/szakértő munkakörben van-e foglalkoztatva. Minden alkalmazott 

esetében kötelezően rögzítendő adat, valamennyi érintett esetben 

szükséges az adat pótlása. 



ALKALMAZOTTAK, AKIK PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN VANNAK 

ALKALMAZVA, DE NEM KERÜLT FELVÉTELRE A MUNKAKÖRHÖZ 

KAPCSOLÓDÓ FELADAT  

A tanulói igénybevett szolgáltatások mintájára a pedagógus- 

munkakörökben foglalkoztatottak esetében szükséges megadni, 

hogy az intézményben melyik feladatellátási helyen milyen konkrét 

köznevelési feladatot látnak el. A munkakör alatt található Új feladat 

gombra kattintva vehető fel a munkakörhöz kapcsolódó feladat. Egy 

munkakörhöz több feladat is rögzíthető. 



AZ ALKALMAZOTTNÁL VAN OLYAN TANTÁRGYKÖTELES MUNKAKÖR 

RÖGZÍTVE, MELYHEZ NEM KERÜLT TANTÁRGYCSOPORT – OKTATOTT 

TANTÁRGY RÖGZÍTÉSRE  

Bizonyos munkakörök esetében az oktatott tantárgy megadása 

kötelező. Az oktatott tantárgyhoz meg kell adni a 

tantárgycsoportot is, mely egy gyűjtőfogalom. 

 

A közismereti képzésben a legtöbb esetben megegyezhet a 

tantárgycsoport és az oktatott tantárgy (pl. matematika tantárgycsoport 

–matematika), azonban pl. szakképzésben, alapfokú 

művészetoktatásban egy nagyobb kategóriába (pl. szakmacsoport, 

vagy művészeti ág) kell a konkrét tantárgyat besorolni. 

 

Amennyiben hiányzik, vagy téves adat került rögzítésre, úgy a 

kapcsolódó munkakör esetében a Módosítás gomb megnyomásával 

szerkeszthető/pótolható az adat. 



AZ ALKALMAZOTT, AKINÉL A MUNKAKÖRÉHEZ NEM ÉRVÉNYES 

TANTÁRGYCSOPORT-OKTATOTT TANTÁRGY PÁROSÍTÁS KERÜLT 

RÖGZÍTÉSRE  

Számos esetben azt tapasztaltuk, hogy az adatok ugyan berögzítésre 

kerültek, de a tantárgycsoport-oktatott tantárgy párosítás nem megfelelő 

adatokat tartalmaz. A tantárgycsoport egy gyűjtő fogalom, mely alá 

besorolásra kerülnek a konkrét tantárgyak. 

 

Az általános közismereti képzésben sok esetben megegyezik a 

tantárgycsoport és az oktatott tantárgy (pl. tantárgycsoport: fizika 

tantárgycsoport, oktatott tantárgy: fizika), ezekben az esetekben is 

szükséges mind a tantárgycsoport, mind az oktatott tantárgy rögzítése, 

hiszen a fizika tantárgycsoportba a fizika tantárgyon kívül számos tantárgy 

tartozik, pl. fizika német nyelven. 

 

Szakképzésben, alapfokú művészetoktatásban az oktatott tantárgy egy 

nagyobb gyűjtőcsoporton belül található meg (pl. szakképzésben a 

szakmacsoporton belül, alapfokú művészetoktatásban a művészeti ágon 

belül kell rögzíteni az oktatott tantárgyat). 

 

 



AZ ALKALMAZOTTNÁL PEDAGÓGUS-MUNKAKÖR KERÜLT 

RÖGZÍTÉSRE, DE NINCS RÖGZÍTVE A 2013. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL 

HATÁLYOS PEDAGÓGUS BESOROLÁS  

Valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott esetén 2013. 

szeptember 1-től az Nkt. 64. § (4) bekezdése szerinti pedagógus besorolásokat 

kell kötelezően alkalmazni (jelenleg még csak Gyakornok vagy Pedagógus I. 

besorolás).  

 

A nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak esetében a korábban használt 

besorolások rögzítendőek a továbbiakban is a közalkalmazottak esetében. 

Munkaviszonnyal rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottaknál, valamint óraadók esetében nem kell besorolást rögzíteni. 



AZ ALKALMAZOTTHOZ PEDAGÓGUS-MUNKAKÖR VAN RÖGZÍTVE, 

DE NINCS MEGADVA A SZAKMAI GYAKORLATI ÉVEK SZÁMA  

A pedagógusok előmeneteli rendszere 

szempontjából kiemelt jelentőségű adat, az Nkt. 43. § 

(7) bekezdésének pa) pontja alapján kötelezően 

nyilvántartandó adat. 

 

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 13. § (1)-(2) 

bekezdései alapján számítandó érték. A mezőbe egész 

számra lefelé kerekítve kell rögzíteni az adatot. Azoknál 

a gyakornokoknál, akiknek a gyakorlati ideje még nem 

éri el az egy évet, a mezőbe 0 rögzítendő. 



AZ ALKALMAZOTT, AKINÉL A MUNKAKÖRÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN OLYAN FELADAT KERÜLT 

RÖGZÍTÉSRE, AMELY NINCS FELVÉVE AZ INTÉZMÉNYNÉL A KIR INTÉZMÉNYTÖRZSI (KIRINT) 

ELLÁTOTT FELADATOK KÖZÉ AZ ADOTT FELADATELLÁTÁSI HELYEN  

A munkakörhöz kapcsolódó ellátott feladatként kizárólag olyan 

feladat rögzíthető, amely megtalálható az intézmény 

alapfeladatai között.  

 

Kérjük, hogy pontatlanság esetén vizsgálják felül az adatot, 

amennyiben az intézmény már nem látja el az érintett a feladatot, 

úgy töröljék, vagy vizsgálják felül az intézménytörzsi adatokat és 

szükség esetén – ha ezt okiratok is alátámasztják – pótolják azt 

intézményi adatmódosítás kezdeményezésével a KIR 

intézménytörzsi adatmódosító rendszerben. 



AZ ALKALMAZOTT, AKINÉL GYAKORNOK BESOROLÁS KERÜLT 

RÖGZÍTÉSRE, AZONBAN A FIZETÉSI KATEGÓRIA/OSZTÁLY MEZŐBEN 

NEM AZ 1. FOKOZAT VAN RÖGZÍTVE 

 

Az Nkt. 7. számú melléklete alapján Gyakornok besorolás 

esetében kizárólag az 1. fizetési kategória állapítható meg. 



KÉRJÜK, HOGY FORDÍTSANAK 

FIGYELMET A MEGFELELŐ 

ADATSZOLGÁLTATÁSRA. 

 

 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


