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Bevezetés 

A KRÉTA rendszerből letölthető OSA2FELH elnevezésű táblázat egy segéd táblázat, mely a KIR stat 

adatszolgáltatást kívánja segíteni a KRÉTA rendszerben rögzített adatok átadásával.  

 

Az OSA2FELH táblázat letölthető feladatellátási helyenként egyesével, továbbá az összes feladatellátási 

helyre vonatkozóan együttesen is egy tömörített mappában. Az adattáblához tartozik egy további 

segédtábla is mely tartalmazza az OSA2FELH táblában megjelenített adatok részletezését.  

 

Jelenleg az OSA2FELH táblázat alábbi munkalapjain/adatlapjain érhető el a KRÉTA rendszerből generált 

adat:  

 2. munkalap - a02t09 - Gyermekek, tanulók száma a lakóhely országa szerint, nyitóadatok 

 4. munkalap (felső) - a02t11 - Gyógytestnevelés, nyitóadatok 

 5. munkalap (felső) - a02t13 - Osztálytermek/óvodai csoportszobák /férőhelyek 

nyitóállománya 

 5. munkalap (középső) - a02t14 - Magyarországon tanuló külföldi állampolgár gyermekek, 

tanulók száma országonként, nyitóadatok 

 5. munkalap (alsó) - a02t15 - A szervezett tanórán kívüli foglalkozások nyitóadatai 

 10. munkalap - a02t57 - Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók 

létszáma, nyitóadatok 

 11. munkalap - a02t59 - Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként 

 12. munkalap - a02t61 - Fő munkaviszony keretében, pedagógus munkakörben alkalmazott 

pedagógusok számának nyitóállománya életkor és nem szerint, oktatási szintenként 

 17. munkalap (jobb felső) - a02t86 - Konduktív pedagógiai ellátottak száma korév szerint, 

beszámolási időszak 

 22. munkalap - a02t106 - Magyarországon tanuló kettős - magyar és egyéb- állampolgár 

gyermekek, tanulók száma országonként, nyitóadatok 

A fent leírt munkalapokról/adatlapokról szóló részletesebb leírást az alábbiakban találja. 

A KIR-es táblázat felöltéséhez kérjük, mindenképpen töltse le a Köznevelési Statisztikai Kézikönyv - 

Útmutató a program használatához segédletet és figyelmesen olvassa át az adatlapokra vonatkozó 

szabályokat.   

2. munkalap - a02t09 - Gyermekek, tanulók száma a 

lakóhely országa szerint, nyitóadatok 

A táblázatban az adott feladatellátási helyen, a KRÉTA rendszerben rögzített magyar és nem magyar 

állampolgárságú tanulók szerepelnek.  

Az adatlap kitöltésre kerül:  

 óvodai, 
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 általános iskolai, 

 szakiskolai, 

 készségfejlesztő iskolai, 

 gimnáziumi, 

 szakközépiskolai, 

 szakgimnáziumi 

feladatellátás esetén! 

Lakóhely megállapítása:  

Mivel a KRÉTA rendszerben a tanulói adatlapon több cím rögzítésére is lehetőség van, a lakóhelyadatok 

az alábbi sorrend alapján kerültek besorolásra a táblázatban: 

1. Tartózkodási hely (amennyiben rögzítve van) 

2. Állandó lakcím - amennyiben nem került rögzítésre tartózkodási hely 

3. Egyéb - amennyiben nem került rögzítésre tartózkodási hely és állandó lakcím  

Oszlop(ok) - magyarázat:  

 o02 - Tanulók száma összesen oszlop: (magyar és nem magyar állampolgár együtt), akiknek 

a lakóhelye az adott országban van. 

 o03 - Külföldi állampolgárok száma oszlop: Gyermekek, tanulók összesenből a nem magyar 

állampolgárok száma. A kettős (magyar és külföldi) állampolgárok nem ebbe az oszlopba 

kerülnek, hanem a 4. oszlopba. 

 o04 - Kettős állampolgár oszlop - magyar állampolgársága mellett egyéb állampolgársággal 

is rendelkezők száma. 

4. munkalap (felső) - a02t11 - Gyógytestnevelés, 

nyitóadatok 

 Csak a nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulókra szerepelnek a táblázatban.  

 Óvodai és iskolai (kivéve alapfokú művészeti iskola) feladatellátási helyek esetén kerül 

kitöltésre. 

Sor(ok) - magyarázat: 

 A Gyógytestnevelésre vonatkozó adatok a Tanulói adatok - Szociális – Testnevelés típusa 

mezőhöz beállított értékek alapján kerültek besorolásra.  

 S02 - könnyített testnevelésben résztvevők: Tanulói adatok - Szociális – Testnevelés típusa 

mezőhöz beállított érték ’Könnyített testnevelés’. 

 S03 - Gyógytestnevelésben résztvevők: Tanulói adatok - Szociális – Testnevelés típusa 

mezőhöz beállított érték ’Gyógytestnevelés’. 

 S04 - testnevelés alól felmentettek: Tanulói adatok - Szociális – Testnevelés típusa mezőhöz 

beállított érték ’Felmentett’ 
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5. munkalap (felső) - a02t13 - Osztálytermek/óvodai 

csoportszobák /férőhelyek nyitóállománya 

 Az oktatási, nevelési helyiségeket kerültek részletezésre a különböző feladatellátási helyekre 

vonatkozóan.  

 A besorolás a többségi elv szerint került elvégzésre, vagyis ahhoz a feladatellátási helyhez 

kerültek besorolásra az intézményi adatlapon megadott oktatási, nevelési helyiségek és a 

hozzájuk tartozó férőhelyek száma, amelyik feladatellátási helyen használják nagyobb 

mértékben! 

 A táblázatban a pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatellátási 

hely típusok nem szerepelnek! 

Oszlop(ok) - magyarázat: 

 o02 - Férőhelyek száma oszlop - Soronként az 1. oszlopban megadott összes helyiség együttes 

befogadóképessége került feltüntetésre. Az adatok a Nyilvántartás - Termek menüpont, 

teremhez beállítható ’Befogadóképesség’ mezőértékek alapján kerültek kitöltésre. 

Sor(ok) - magyarázat: 

 A termek, szobák a KRÉTA rendszerben beállítható ’Helység jellege’ mezőhöz beállított értékek 

alapján kerültek besorolásra. 

5. munkalap (középső) - a02t14 - Magyarországon 

tanuló külföldi állampolgár gyermekek, tanulók száma 

országonként, nyitóadatok 

A táblázatban az adott feladatellátás lapon számbavett nem magyar állampolgárságú tanulókat 

szerepelnek. 

 Ebben a táblában a csak külföldi állampolgárságú gyermekek, tanulók szerepelnek! 

 A kettős - magyar és egyéb - állampolgárságú tanulók számát másik tábla tartalmazza. 

 Az ismeretlen állampolgárságú tanulók a szülő (gondviselő) állampolgársága szerint került 

besorolásra. 

 Az adatlap kitöltésre kerül a(z): 

 Óvodai  

 általános iskolai 

 szakközépiskolai 

 szakiskolai 

 készségfejlesztő iskolai 

 gimnáziumi 

 szakgimnáziumi 
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feladatellátási helyeken! 

Oszlop(ok) - magyarázat:  

 o17 - magyar nemzetiségű: Jelenleg a KRÉTA rendszerben nincs lehetőség nemzetiség 

rögzítésére, ennek értelmében ez az oszlop nem tartalmaz adatot.  

 o18 - Menedékjogot kérő, menekült, menedékes. Azon tanulók listája akiknél bejelölésre 

került a tanulói adatlap – szociális fülön a Menekült, oltalmazott, menedékes mező. 

 o19 - a szabad mozgás és tartózkodás jogát Mo.-on gyakorolja: A KRÉTA rendszerben nem 

található meg ez az adat, ennek értelmében ez az oszlop nem tartalmaz adatot.  

 o20 - bevándorolt vagy letelepedett jogállású, ill. Mo. területén való tartózkodásra jogosító 

engedélye van: A KRÉTA rendszerben nem található meg ez az adat, ennek értelmében ez az 

oszlop nem tartalmaz adatot. 

5. munkalap (alsó) - a02t15 - A szervezett tanórán 

kívüli foglalkozások nyitóadatai 

 Iskolai és a kollégium típusú feladatellátás esetén kerül kitöltésre!  

 Csak a nappali rendszerű oktatásban tanulók szerepelnek a táblázatban. 

 Ha egy tanuló több tanórán kívüli foglalkozáson is részt vesz, akkor ő mindegyik foglalkozásnál 

szerepel. 

Oszlop(ok) - magyarázat:  

 o03 - Pedagógus óra: a rendszeres foglalkozásokra lekötött heti pedagógus óraszám. 

Sor(ok) -  magyarázat:  

 A táblázatban kifejezetten az adatlapon megjelölt KRÉTA rendszerben is megtalálható csoport 

típusok szerepelnek, melyeknél a testreszabás menüpont alatt nincs jelölve, hogy tanórai célú 

foglalkozás. Minden egyéb csoporttípus, mely tanórán kívüli délután foglalkozás a ’Délutáni 

egyéb foglalkozás’ sorban került megjelenítésre. Részletes adatokat a segédtábla tartalmazza. 

10. munkalap - a02t57 - Nevelő és oktató munkát 

közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, 

nyitóadatok 

 Valamennyi feladatellátási hely típusra vonatkozóan kitöltésre kerül! 

 A táblázatban szerepelnek a foglalkoztatott nyugdíjasok és a tartósan távollévők is, a tartósan 

távollévők helyettesítésére alkalmazottakat azonban nem szabad szerepeltetni. A KRÉTA 

rendszerben az alkalmazott adatlapján beállítható, hogy Tartósan távollévő helyettesítésére 

alkalmazott e az adott személy.  
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 A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők besorolása többségi elv szerint került 

elvégzésre: ahhoz a feladatellátási helyhez kerültek besorolásra, ahol kötelező 

munkaidejüknek nagyobb részét töltik 

 Minden dolgozó csak egyszer, egy feladatellátási helyen szerepel. 

Oszlop(ok) - magyarázat:  

 o01 - Teljes munkaidős: Jelen oszlopba az alkalmazottak az Alkalmazott adatai- Foglalkoztatás 

típusa mezőhöz beállított ’Teljes munkaidős’ érték alapján kerültek besorolásra.  

 o03 - Részmunkaidős: Jelen oszlopba az alkalmazottak az Alkalmazott adatai - Foglalkoztatás 

típusa mezőhöz beállított ’Részmunkaidős’ érték alapján kerültek besorolásra.  

 o05 - Teljes és részmunkaidősok összesen - A polgári jogi jogviszony (megbízásos jogviszony) 

keretében foglalkoztatottak száma nem szerepel ebben a rovatban. 

 o07 - Megbízási jogviszony (megbízási szerződés): Jelen oszlopba az alkalmazottak az 

Alkalmazott adatai-Foglalkoztatási jogviszony mezőhöz beállított ’Megbízási jogviszony’ érték 

alapján kerültek besorolásra.  

 o09 - Pedagógus szakképzettséggel rendelkező teljes munkaidős: Jelen oszlop adatai csak a 

Klebelsberg Központ alá tartozó intézmények esetén érhető el a KRÉTA rendszerben. Az oszlop 

adatai az Alkalmazott adatlapján beállított végzettség és foglalkoztatás típus alapján kerültek 

besorolásra.  

 o11 - Pedagógus szakképzettséggel rendelkező részmunkaidős: Jelen oszlop adatai csak a 

Klebelsberg Központ alá tartozó intézmények esetén érhető el a KRÉTA rendszerben. Az oszlop 

adatai az Alkalmazott adatlapján beállított végzettség és foglalkoztatás típus alapján kerültek 

besorolásra.  

 o13 - Pedagógus szakképzettséggel rendelkező teljes és részmunkaidős összesen: Jelen 

oszlop adatai csak a Klebelsberg Központ alá tartozó intézmények esetén érhető el a KRÉTA 

rendszerben. Az oszlop adatai az Alkalmazott adatlapján beállított végzettség és foglalkoztatás 

típus alapján kerültek besorolásra.  

 o15 - Pedagógus szakképzettséggel rendelkező megbízásos jogviszony (megbízási szerződés): 

Jelen oszlop adatai csak a Klebelsberg Központ alá tartozó intézmények esetén érhető el a 

KRÉTA rendszerben. Az oszlop adatai az Alkalmazott adatlapján beállított végzettség és 

foglalkoztatás jogviszony alapján kerültek besorolásra.  

 

Sor(ok) - magyarázat:  

 Az adatok a KRÉTA rendszerben az Alkalmazott adatlapján a ’Munkakör’ mezőhöz beállított 

érték alapján lettek meghatározva.  
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11. munkalap - a02t59 - Pedagógusok nyitóállománya 

munkaidő szerint, oktatási szintenként 

 Valamennyi feladatellátási helyre vonatkozóan kitöltésre kerül! 

 A pedagógus munkakört betöltő valamennyi foglalkoztatott (fő munkaviszony, közalkalmazotti 

jogviszony keretében határozott vagy határozatlan időre szóló, teljes vagy részmunkaidőben 

foglalkoztatott pedagógusok, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló) 

pedagógusok, a foglalkoztatott nyugdíjas pedagógusok és a tartósan távollévők szerepelnek 

oktatási szintenként, munkaidő szerint, nemenkénti bontásban. 

 A tartósan távollévők helyettesítésére alkalmazottakat nem szabad szerepeltetni! Az 

Alkalmazott adatlapján jelölhető, hogy az adott alkalmazott tartósan távollévő 

helyettesítésére alkalmazott –e. 

 A pedagógusok (óratervi órákat és nem óratervi munkaidőt teljesítő esetén egyformán) 

feladatellátási hely szerinti besorolása többségi elv szerint került elvégzésre: ahhoz a 

feladatellátási helyhez került besorolásra a pedagógus ahol kötelező munkaidejének nagyobb 

részét tölti. 

 Minden pedagógus csak egyszer, egy feladatellátási helyen szerepel! 

Oszlopok - magyarázat:  

 o01 - Óvodában foglalkoztatott: Óvodai feladatellátási helyre vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o02 - 1-4. évfolyamon: Általános iskolai feladatellátási helyre vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o03 - 5-8. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban): Általános iskolai illetve gimnáziumi 

feladatellátási helyre vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o04 - Közismereti tárgyat tanít: Gimnázium 9-12. évfolyamra vonatkozóan, szakközépiskola, 

szakiskola, készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan, szakgimnázium a nem 

szakképző évfolyamokra vonatkozik. Jelen oszlopba az alábbi tantárgykategóriákra vonatkozó 

adatok kerültek megjelenítésre:  

 Biológia 

 Dráma És Tánc 

 Életvitel És Gyakorlat 

 Ének-Zene 

 Etika 

 Filozófia 

 Fizika 

 Földünk – Környezetünk 

 Hon- És Népismeret 

 Idegen Nyelvek 

 Informatika 

 Kémia 

 Magyar Nyelv És Irodalom 

 Matematika 

 Mozgóképkultúra És Médiaismeret 

 Művészetek 
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 Társadalmi, Állampolgári És Gazdasági Ismeretek 

 Természetismeret 

 Testnevelés És Sport 

 Történelem 

 Vizuális Kultúra 

 o05 - Közismereti tárgyat tanítók közül szakközépiskola két éves érettségire felkészítő 

évfolyamain tanít: A KRÉTA rendszerben rögzített Kk 12 és Kk 13 típusú évfolyamokon tanít. 

 o06 - Szakmai elméleti tárgyat tanít: Tantárgy kategória alapján kerültek az adatok 

besorolásra. Szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan, 

szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan. 

 o07 - Szakmai gyakorlati tárgyat tanít – A KRÉTA rendszerben rögzített Tantárgy kategória 

alapján kerültek az adatok besorolásra. Szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola a 

teljes képzésre vonatkozóan, szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan. 

 o08 - Szakgimnázium szakképző évfolyamán – elméleti: A KRÉTA rendszerben rögzített 

Tantárgy kategória alapján kerültek az adatok besorolásra. Szakgimnázium szakképző 

évfolyamán elméleti tárgyat tanít. 

 o09 - Szakgimnázium szakképző évfolyamán – gyakorlati: A KRÉTA rendszerben rögzített 

Tantárgy kategória alapján kerültek az adatok besorolásra. Szakgimnázium szakképző 

évfolyamán gyakorlati tárgyat tanít 

 o10 - Alapfokú művészeti iskolában: Alapfokú művészeti iskolai feladatellátási helyekre 

vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o11 - Kollégiumban: Kollégiumi feladatellátási helyekre vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o12 - Pedagógiai szakszolgálatnál, utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat, 

kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás feladatnál: Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások feladatellátási helyeknél kell kitölteni, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

kivételével, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat, kiegészítő 

nemzetiségi nyelvoktatás feladatnál kerül kitöltésre. 

 o13 - Fejlesztő nevelés-oktatásban: Fejlesztő nevelés-oktatás feladatellátási hely esetén kerül 

kitöltésre. 

Sor(ok) - magyarázat:  

 S01 - Teljes munkaidős: Jelen sorba a pedagógusok az Alkalmazott adatai-Foglalkoztatás típusa 

mezőhöz beállított ’Teljes munkaidős’ érték alapján kerültek besorolásra.  

 S03 - Részmunkaidős: Jelen sorba a pedagógusok az Alkalmazott adatai-Foglalkoztatás típusa 

mezőhöz beállított ’Részmunkaidős’ érték alapján kerültek besorolásra.  

 S05 - Óraadó: Jelen sorba a pedagógusok az Alkalmazott adatai-Foglalkoztatás típusa mezőhöz 

beállított ’Óraadó’ érték alapján kerültek besorolásra. 
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12. munkalap - a02t61 - Fő munkaviszony keretében, 

pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok 

számának nyitóállománya életkor és nem szerint, 

oktatási szintenként 

 Valamennyi feladatellátási helyre vonatkozóan kitöltésre kerül! 

 A pedagógus munkaköröket betöltő (fő munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony keretében) 

határozott vagy határozatlan időre szóló, teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott 

pedagógusok, a foglalkoztatott nyugdíjas pedagógusok és a tartósan távollévők szerepelnek 

oktatási szintenként, életkoronként, nemenkénti bontásban. 

 A tartósan távollévők helyettesítésére alkalmazottakat nem szabad szerepeltetni! Az 

alkalmazott adatlapján jelölhető, hogy tartósan távollévő helyettesítésére alkalmazták-e. 

 A pedagógusok (óratervi órákat és nem óratervi munkaidőt teljesítő esetén egyformán) 

feladatellátási hely szerinti besorolása többségi elv szerint került elvégzésre: ahhoz a 

feladatellátási helyhez került besorolásra a pedagógus, ahol kötelező munkaidejének nagyobb 

részét tölti. 

 Minden pedagógus csak egyszer, egy feladatellátási helyen szerepel! 

 

Oszlopok - magyarázat: 

 o01 - Óvodában foglalkoztatott: Óvodai feladatellátási helyre vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o02 - 1-4. évfolyamon: Általános iskolai feladatellátási helyre vonatkozóan töltendő kerül 

kitöltésre. 

 o03 - 5-8. évfolyamon (ált. iskolában, gimnáziumban): Általános iskolai illetve gimnáziumi 

feladatellátási helyre vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o04 - Közismereti tárgyat tanít: Gimnázium 9-12. évfolyamra vonatkozóan, szakközépiskola, 

szakiskola, készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan, szakgimnázium a nem 

szakképző évfolyamokra vonatkozóan kerül kitöltésre. Jelen oszlopba az alábbi 

tantárgykategóriákra vonatkozó adatok kerültek megjelenítésre:  

 Biológia 

 Dráma És Tánc 

 Életvitel És Gyakorlat 

 Ének-Zene 

 Etika 

 Filozófia 

 Fizika 

 Földünk – Környezetünk 

 Hon- És Népismeret 

 Idegen Nyelvek 

 Informatika 

 Kémia 
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 Magyar Nyelv És Irodalom 

 Matematika 

 Mozgóképkultúra És Médiaismeret 

 Művészetek 

 Társadalmi, Állampolgári És Gazdasági Ismeretek 

 Természetismeret 

 Testnevelés És Sport 

 Történelem 

 Vizuális Kultúra 

 o05 - Közismereti tárgyat tanítók közül szakközépiskola két éves érettségire felkészítő 

évfolyamain tanít. - A KRÉTA rendszerben rögzített Kk 12 és Kk 13 típusú évfolyamokon tanít. 

Szakközépiskola esetében kerül kitöltésre. 

 o06 - Szakmai elméleti tárgyat tanít: Tantárgy kategória alapján kerültek az adatok 

besorolásra. Szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan, 

szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o07 - Szakmai gyakorlati tárgyat tanít - Tantárgy kategória alapján kerültek az adatok 

besorolásra. Szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola a teljes képzésre vonatkozóan, 

szakgimnázium a nem szakképző évfolyamokra vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o08 - Szakgimnázium szakképző évfolyamán – elméleti: Tantárgy kategória alapján kerültek 

az adatok besorolásra. Szakgimnázium szakképző évfolyamán elméleti tárgyat tanít. 

 o09 - Szakgimnázium szakképző évfolyamán – gyakorlati: Tantárgy kategória alapján kerültek 

az adatok besorolásra. Szakgimnázium szakképző évfolyamán gyakorlati tárgyat tanít 

 o10 - Alapfokú művészeti iskolában: Alapfokú művészeti iskolai feladatellátási helyekre 

vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o11 - Kollégiumban: Kollégiumi feladatellátási helyekre vonatkozóan kerül kitöltésre. 

 o12 - Pedagógiai szakszolgálatnál, utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat, 

kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás feladatnál: Pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai 

szolgáltatások feladatellátási helyeknél kell kitölteni, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások 

kivételével, valamint az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat, kiegészítő 

nemzetiségi nyelvoktatás feladatnál kerül kitöltésre. 

 o13 - Fejlesztő nevelés-oktatásban: Fejlesztő nevelés-oktatás feladatellátási hely esetén kerül 

kitöltésre. 

Sor(ok) - magyarázat:  

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

életkor  
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17. munkalap (jobb felső) - a02t86 - Konduktív 

pedagógiai ellátottak száma korév szerint, 

beszámolási időszak 

 Pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatellátási hely típus és 

ezen belül Konduktív pedagógiai ellátásforma választás esetén kerül kitöltésre, az előző tanév 

során végzett tevékenységéről. 

Oszlop(ok) - magyarázat:  

 Életkor - a nyilvántartási évében december 31-ig betöltött életévek száma 

(nyilvántartásbavétel éve - születési év).  

22. munkalap - a02t106 - Magyarországon tanuló 

kettős - magyar és egyéb- állampolgár gyermekek, 

tanulók száma országonként, nyitóadatok 

 Magyar és egyéb - állampolgárságú gyermekek, tanulók száma országonként, nyitóadatok. A 

kettős - magyar és egyéb - állampolgár gyermekek, tanulók száma külön, ebben a táblában 

kerülnek megadásra. 

 Az adatok a Tanuló adatlapján megtalálható ’Állampolgárság’ és ’Állampolgárság2’ mezőkhöz 

beállított értékek alapján kerültek besorolásra.  

 Kitöltésre kerül az adatlap: 

 óvodai, 

 általános iskolai, 

 szakiskolai, 

 készségfejlesztő iskolai, 

 szakközépiskolai, 

 gimnáziumi, 

 szakgimnáziumi 

feladatellátás esetén! 

Oszlop(ok) - magyarázat:  

 Magyar nemzetiségű: A KRÉTA rendszerben jelenleg nincs lehetőség nemzetiség rögzítésére, 

ezért ezen adatok nem szerepelnek a táblázatban.  


