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Tájékoztató a  
szakképző intézmények részére  
2020/2021-es tanév  

SZIR rendszer 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Szkt.) 111. § alapján a 

szakképzés információs rendszere (a továbbiakban: SZIR) hatósági és szakmai 

tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk 

adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási rendszer, 

amely szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló, támogató segédprogramokból és 

alrendszerekből épül fel. 

A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

(továbbiakban: Szkr.) 342. §-a alapján a SZIR-ben a köznevelés információs rendszere 

részeként kell nyilvántartani a szakképzési intézménytörzsnek a 343. § (1) bekezdése szerint 

kezelt adatait, többek között a szakképző intézmény hivatalos nevét, székhelyét és a 

szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyeit, továbbá az intézmények, valamint az 

intézményfenntartók közérdekű és közérdekből nyilvános adatait. 

A SZIR egyik legfontosabb része a szakképző intézményekben jogviszonnyal rendelkező 

tanulók központi nyilvántartása. 

Az Szkt. 114. § (1) bekezdése alapján a szakképző intézmény a szakmai oktatással 

összefüggésben a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony létesítése és 

fenntartása céljából kezeli a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy adatait, továbbá 

a kiskorú tanuló törvényes képviselője adatait. 

Az Szkr. 342. § alapján a SZIR-ben a köznevelés információs rendszere részeként kell 

nyilvántartani a tanulók és a képzésben részt vevő személyek nyilvántartásának az oktatási 

nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény. 1/A. melléklet II. rész 1. pont a), d)–e) és g)–

j) pontja alapján kezelt adatait. 

A SZIR-ben tárolt adatokhoz az intézmények közvetlenül nem férnek hozzá, a tárolt adatok 

töltése és frissítése automatikusan a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer-

ből (továbbiakban KRÉTA), mint adatbázisból történik. 

Kiemelten fontos tehát, hogy a 2020/2021-es tanévtől kezdődően a KRÉTA rendszerben az 

intézményi, tanulói és oktatói adatok mindig pontosan és a hatóságok (pl. BM) által kiállított 

dokumentumok (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, stb.) alapján kerüljenek 

rögzítésre. 
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A tanulói adatok kezelése mellett szintén fontos a szakképző intézményekben jogviszonnyal 

rendelkező alkalmazottak központi nyilvántartása. 

Az Szkt. 114. § (2) bekezdése alapján a szakképző intézmény az alkalmazottja 

foglalkoztatása, számára a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapítása és 

teljesítése, illetve meghatározott nyilvántartások vezetése céljából kezeli az alkalmazott alap, 

valamint az alkalmazott valamennyi korábbi foglalkoztatásával, továbbá a szakképző 

intézménnyel fennálló jogviszonyával kapcsolatosan nyilvántartott adatait. 

Az Szkr. 342. § alapján a SZIR-ben a köznevelés információs rendszere részeként kell 

nyilvántartani az alkalmazotti nyilvántartásnak az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi 

LXXXIX. törvény. 1/A. melléklet III. rész 1. pont a)–l) pontja alapján kezelt adatait. 

SZIR rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások 

Egészségbiztosítás 

A társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot a társadalombiztosítás ellátásaira 

jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 

(továbbiakban Tbj.) szabályozza.  

Egészségügyi szolgáltatásokra jogosultak köre a Tbj. 22 § (1) bekezdés szerint 

 ib) a szakképzésről szóló törvény szerint szakképző intézményben nappali rendszerű 

szakmai oktatásban tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, 

menekült, oltalmazott. 

A Tbj. 22 § (3) bekezdése szerint további feltétel, hogy az érintett személy belföldinek 

minősüljön. Belföldi az a tanuló, akinek lakcímkártyáján magyarországi cím szerepel. 

A SZIR rendszer közvetlen kapcsolatban áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

(NEAK) Jelent és e-Jelent rendszerével, a 18. életévüket betöltött tanulók bejelentése a SZIR 

rendszeren keresztül történik.  

Kiemelten fontos tehát, hogy az egyes tanulói adatok a KRÉTA rendszerben pontosan és a 

hatóságok (pl. BM) által kiállított dokumentumok (pl. lakcímkártya) alapján történjen. 
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A jogosultság megállapításához és a jelentés elkészítéshez szükséges adatkörök: 

 Személyes adatok: születési- és viselt név, anyja neve, születési idő, születési hely, 

TAJ szám, állampolgárság, nem 

 

 Lakcím-adatok: magyarországi lakóhely (lakcímkártyán megjelenő) 

 

 Jogviszony-adatok: a jogviszony/képzés kezdete, a jogviszony/képzés vége, 

munkarend. 

 

Családtámogatás 

Az egyes családtámogatási szolgáltatások igénybevételéhez a SZIR rendszer a Magyar 

Államkincstár (MÁK) informatikai rendszerével van közvetlen kapcsolatban.  

A SZIR és a MÁK informatikai rendszere közötti kapcsolat biztosításához a tanuló oktatási 

azonosítója, a TAJ száma és a dokumentumokkal alátámasztott és megegyező ún. 4T adata 

(születési családi- és utóneve, születési idő, születési hely és anyja születési családi- és 

utóneve) szükséges. A családtámogatások igénybevételéhez szintén elengedhetetlenül 

szükséges a tanulói jogviszony adatok (jogviszony kezdete/vége, jogviszony szüneteltetése) 

helyes megadása. 

A rendszer által használt adatkörök:  

 Személyes adatok: születési- és viselt név, anyja neve, születési idő, születési hely, 

TAJ szám, 
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 Jogviszony-adatok: a jogviszony típusa (tankötelezettséget teljesítő/nem 

tankötelezettséget teljesítő), a jogviszony kezdete, a jogviszony vége, a jogviszony 

állapota (aktív/szünetelő), munkarend, a tanulói/hallgatói jogviszony befejezésének 

várható időpontja, a tankötelezettség vége,  

 Intézményi adatok: OM azonosító, intézmény neve, intézmény címe, elérhetősége. 

Kétszintű érettségi szakrendszer 

Kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere működtetéséhez szükséges 

adatszolgáltatást a szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményekben tanulói és 

szakképzési jogviszonyban állók vonatkozásában a SZIR látja el. 

A feladat ellátáshoz fontos, hogy a tanulók, illetve pedagógusok (oktatók) oktatási 

azonosítója és 4T adata a hatóságok által kiállított dokumentumok alapján történjen. 

A KRÉTA rendszerben a tanulói adatoknál jelölni kell mindazokat a tanulókat, akik az adott 

érettségi időszakban részt vesznek az érettségi eljárásban, így adataik átadhatók az érettségi 

informatikai rendszernek. 

Mérés-értékelés szakrendszer 

Tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok szolgáltatását a 

szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményekben tanulói és szakképzési 

jogviszonyban állók vonatkozásában a SZIR rendszer látja el. 

A KRÉTA rendszerben a tanulói adatoknál jelölni kell mindazokat a tanulókat, akik az adott 

tanévben részt vesznek a tanulói teljesítménymérésben, így adataik átadhatók az Oktatási 

Hivatal informatikai mérés-értékelési rendszerének. 

Középfokú beiskolázás (KIFIR) 

Középfokú felvételi eljárás lebonyolítása során történő adatszolgáltatást azon szakképzési 

intézményben általános iskolai szolgáltatást igénybe vevő tanulók személyes és tanulmányi 

adatai tekintetében, akik érintettek a középfokú beiskolázásban a SZIR rendszer látja el. 

A KRÉTA rendszerben a tanulói adatoknál jelölni kell mindazokat a tanulókat, akik az adott 

tanévben részt vesznek a középfokú felvételi eljárásban, így adataik átadhatók az Oktatási 

Hivatal KIFIR rendszerének. 

Diákigazolvány 

A diákigazolvány igénylés adminisztrációs rendszere működtetéséhez szükséges 

adatszolgáltatást a szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményekben tanulói és 

szakképzési jogviszonyban állók vonatkozásában a SZIR látja el. 

A KRÉTA rendszerben a tanulói adatoknál jelölni kell mindazokat a tanulókat, akik adataik 

átadhatók az Oktatási Hivatal diákigazolvány igénylő rendszerének. 
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Pedagógus minősítési szakrendszer 

Pedagógusminősítés rendszerének működéséhez szükséges intézményi, személyes, és 

jogviszony adatok szolgáltatását a minősítésben érintett, szakképzési intézményekben 

oktató pedagógusok vonatkozásában a SZIR rendszer látja el. 

A KRÉTA rendszerben az alkalmazotti (oktató, tanár) adatoknál jelölni kell mindazokat 

alkalmazottakat, akik az adott tanévben részt vesznek pedagógusminősítési eljárásban, így 

adataik átadhatók az Oktatási Hivatal informatikai rendszerének. 

Tisztaszoftver – Office365 jogosultság 

A SZIR feladata az Office 365 rendszer használatához való jogosultság ellenőrzéséhez 

adatszolgáltatás biztosítása a szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézményekben 

tanulói és szakképzési, valamint pedagógus és oktatói jogviszonyban állók vonatkozásában.  

A feladat ellátáshoz fontos, hogy a tanulók, illetve pedagógusok (oktatók) oktatási 

azonosítója és 4T adata a hatóságok által kiállított dokumentumok alapján történjen. 

KRÉTA feladatok 

A SZIR adatok töltése a KRÉTA rendszerből történik. Így az adatok felvitelére ezentúl csak 

egyszer van szükség, de kiemelten fontos, hogy a KRÉTA rendszerben az intézmény, osztály, 

tanuló és alkalmazotti (oktatói) adatok pontosak és naprakészek legyenek. 

KRÉTA tanuló beállítások 

A KRÉTA rendszerben a tanulói adatokat mindig a tanuló vonatkozó dokumentumai illetve 

igazolványai alapján kell kitölteni: 

 A KRÉTA rendszerben a tanuló ún. 4T adatait (születési családi- és utóneve, születési 

idő, születési hely és anyja születési családi- és utóneve) a személyi igazolvány 

alapján kell rögzíteni. 

 A KRÉTA rendszerben a tanuló lakcímét a lakcímkártya alapján kell rögzíteni. Fontos, 

hogy a KRÉTA rendszerben a tanuló „Állandó lakcím”-mel felvett adata kizárólag a 

lakcímkártyán szereplő adat lehet. Szükség esetén a KÉRTA rendszerben a tanuló 

egyéb elérhetőségét a megfelelő cím típus (Ideiglenes lakcím, Tartózkodási hely, stb.) 

megadásával plusz adatként meg lehet adni. 

 A KRÉTA rendszerben a tanuló „TAJ szám” adatát a TAJ kártyán szereplő adat alapján 

kell rögzíteni. 

 A KRÉTA rendszerben a tanuló „Adóazonosító jel” adatát a Adóazonosító kártyán 

szereplő adat alapján kell rögzíteni. 

 A KRÉTA rendszerben a tanuló „Oktatási azonosító” adatát a tanuló diákigazolványán 

szereplő adata alapján kell rögzíteni. 

 A KÉRTA rendszerben kiemelt jelentőségű, hogy a tanuló tanügyi adatainál a 

„Jogviszony kezdete” adat helyesen legyen beállítva. 
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 A KRÉTA rendszerben a tanulót minden esetben a megfelelő osztályba kell sorolni. 

Fontos, hogy az osztály beállításoknál a „Képzés típusa”, a „Feladatellátási hely” és az 

„Évfolyam neve” helyesen legyen beállítva, továbbá a „Jogviszony” beállításnál tanulói 

vagy felnőttképzési jogviszony legyen megadva. 

FONTOS! Az intézményekben, a kijelölt felelősök az adatok rögzítését kizárólag a hatóságok 

(pl. BM, OH, stb.) által kiállított dokumentumok alapján tehetik meg. Adatok elírása/téves 

adatok rögzítése esetén az egyes állami szolgáltatásokra (pl. egészségbiztosítás, 

családtámogatás, ösztöndíj fizetés, stb.) a tanuló nem lesz jogosult, ezek az igények nem 

érkeznek meg a közhiteles nyilvántartásokba. 

Új funkció – KRÉTA tanuló beállítás a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs 

rendszerhez 

Kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszere működtetéséhez szükséges beállítás, 

azon tanulók részére, akik az adott érettségi időszakban részt vesznek az érettségi 

eljárásban, így adataik átadhatók az érettségi informatikai rendszernek: 
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Új funkció - KRÉTA tanuló beállítás a mérés-értékelési szakrendszerhez 

Tanulói teljesítménymérések megszervezéséhez szükséges adatok beállítása, azon tanulók 

részére, akik részt vesznek a mérés-értékelési eljárásban, így adataik átadhatók az Oktatási 

Hivatal informatikai mérés-értékelési rendszerének: 

 

Új funkció - KRÉTA tanuló beállítás a középfokú beiskolázás (KIFIR) szakrendszerhez 

A középfokú beiskolázás megszervezéséhez szükséges adatok beállítása, azon tanulók 

részére, akik az adott időszakban részt vesznek középfokú beiskolázási eljárásban, így 

adataik átadhatók az Oktatási Hivatal KIFIR rendszerének: 
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Új funkció - KRÉTA tanuló beállítás a diákigazolvány szakrendszerhez 

A diákigazolvány igényléshez szükséges adatok beállítása, azon tanulók részére, akik részére 

diákigazolvány igénylése szükséges: 

 

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra, hogy egyszerre több tanulónál állítsa be ezeket 

a jellemzőket. Ehhez a tanuló listában ki kell választani a beállítandó tanulókat, majd a 

MÓDOSÍTÁS gomb megnyomásával beállíthatók a jellemzők: 
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Új funkció - KRÉTA alkalmazott beállítás a pedagógus-minősítési rendszerhez 

A pedagógus minősítési rendszer működtetéséhez szükséges beállítás, azon alkalmazottak 

esetében, akik az adott időszakban részt vesznek a pedagógus minősítés eljárásában, így 

adataik átadhatók az Oktatási Hivatal rendszerének: 

 

A KRÉTA rendszerben lehetőség van arra, hogy egyszerre több alkalmazottnál állítsa be ezt 

a jellemzőt. 

  


