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Bevezetés 

A KRÉTA rendszerből letölthető OSA4TANU elnevezésű táblázat egy segéd táblázat, mely a KIR stat 

adatszolgáltatást kívánja segíteni a KRÉTA rendszerben rögzített adatok átadásával.  

 

Az OSA4TANU 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 OSA4TANU táblában megjelenített adatok részletezését.  

 

Jelenleg az OSA4TANU táblázat alábbi munkalapjain/adatlapjain érhető el a KRÉTA rendszerből 

generált adat: 

 5. munkalap - a04t21 - Gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok 

 7. munkalap - a04t23 - A gyermekek, tanulók számának nyitóadatai a szülő (gondviselő) 

lakóhelye szerint 

 11. munkalap - a04t63 - Leány gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok 

 18. munkalap (alja) - a04t92 - 30 éves és idősebb tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok 

 19. munkalap - a04t93 - 30 éves és idősebb leány tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok 

 21. munkalap - a04t101 - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

száma életkoruk szerint, nyitóadatok 

 22. munkalap - a04t102 - Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű leány gyermekek, tanulók 

száma életkoruk szerint, 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. 

 

A OSA4TANU munkalapjaira/adatlapjaira az alábbi általános szabályok vonatkoznak:  

 Egy munkalapon 1 tanuló csak egyszer szerepel 

 Az adatlapot a(z):  

 Óvodai 

 Általános iskolai 

 Szakközépiskolai 

 Szakiskolai 

 Készségfejlesztő iskolai 

 Gimnáziumi 

 Szakgimnáziumi 

 feladatellátás típusok töltik ki. 

 A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, illetve a fejlesztő nevelő oktatás 

keretében részt vevő gyerekeket/tanulókat itt nem kerülnek feltüntetésre  

 A vendégtanulói jogviszonnyal rendelkezőket a táblázatokban nem szerepelnek 

 Nem szerepelnek azok sem, akiknek szünetel a jogviszonyuk. 
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 Iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben résztvevőket nem kerülnek feltüntetésre. 

5. munkalap - a04t21 - Gyermekek, tanulók száma 

életkoruk szerint, nyitóadatok 

Az adatlap az adott feladatellátási helyen számba vett gyermekek, tanulók számát tartalmazza életkor 

szerint, évfolyamonkénti megoszlásban.  

 Nappali rendszerű oktatás esetén a 25 évesnél idősebb korévekben nem lehet adat. 

 Az adatlap a(z): 

 Óvodai 

 általános iskolai 

 szakiskolai 

 készségfejlesztő iskolai 

 szakközépiskolai 

 gimnáziumi 

 szakgimnáziumi 

feladatellátás esetén kerül kitöltésre. 

Sorok(ok) - magyarázat:  

 Életkor: az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek száma (adatgyűjtés éve 

- születési év) 

 s02 - 3 évesnél fiatalabb: Ebben a sorban az óvodába felvett 3 évesnél fiatalabb (2. életévüket 

betöltött) gyerekek szerepelnek.  

 s03 - 3 éves: Óvodánál a 3. életévüket az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltő, és 

óvodába felvett gyermekek száma szerepel.  

 s08 - 8 éves: Óvodai feladatellátásnál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevők esetén a 8 

éves és idősebbeket tartalmazza.  

7. munkalap - a04t23 - A gyermekek, tanulók 

számának nyitóadatai a szülő (gondviselő) lakóhelye 

szerint 

A táblázat a gyermekek, tanulók számának nyitóadatait tartalmazza a szülő (gondviselő) lakóhelye 

szerint. 

 Nem szerepelnek jelen adatlapon a vendégtanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók, illetve 

akiknek szünetel a jogviszonyuk.  

 Nagykorú tanuló estében a tanuló lakóhelye szerint került elvégzésre a besorolás:  
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 Nagykorú: Azt a tanulót tekintjük jelen esetben nagykorúnak, aki az adatszolgáltatás 

évében okt. 1-ig betölti a 18-at. 

Mivel egy gyermekhez, tanulóhoz több gondviselő is rögzíthető a rendszerben, az alábbi 

szabályrendszer szerint kerültek besorolásra a szülők, gondviselők:  

 Kizárólag bővített jogosultsággal rendelkező gondviselő került megjelenítésre.  

 Ha 1 törvényes képviselő van bejelölve a rendszerben – a törvényes képviselő 

 Ha több törvényes képviselő is szerepel a rendszerben az adott tanulónál: 

1. Édesapa (ha törvényes képviselők között szerepel) 

2. Édesanya (ha törvényes képviselő, és nincs a törvényes képviselők között édesapa) 

3. A legutoljára rögzített törvényes képviselő (amennyiben nincs a törvényes képviselők 

között édesapa és édesanya)  

 Ha nincs törvényes képviselő a rendszerben az adott tanulónál: 

1. Édesapa 

2. Édesanya (ha nincs édesapa a gondviselők között) 

3. Legutóbb rögzített gondviselő (amennyiben nincs édesapa és édesanya a gondviselők 

között)  

 

Mivel a tanulókhoz, illetve a gondviselőkhöz a KRÉTA rendszerben több cím is hozzárendelhető, ezért 

az alábbi szabályrendszer szerint kerültek besorolásra a szülők, gondviselők címei:  

1. Gondviselőnél alapértelmezettnek jelölt cím  

2. Amennyiben nincs a gondviselőhöz rögzítve lakcím, akkor a tanuló alapértelmezettnek 

jelölt lakcímét kell figyelembe venni.  

 

FONTOS! A megye és a lakcím az irányítószám alapján van összekötve. Ha az irányítószám hibás 

vagy hiányzik, akkor a megye rosszul jelenhet meg.  

 Az adatlap kitöltésre kerül:  

 Óvodai 

 Általános iskolai 

 Szakközépiskolai 

 Szakiskolai 

 Készségfejlesztő iskolai 

 Gimnáziumi 

 Szakgimnáziumi 

feladatellátás esetén.  

Oszlop(ok) - magyarázat:  

 o15 - Kettős állampolgárok száma: magyar állampolgársága mellett egyéb állampolgársággal 

is rendelkezők száma.  
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Sor(ok) - magyarázat:  

 s23 - Külföldi lakóhely összesen: azok a gyermekek, tanulók, akiknek a szülője (gondviselője) 

külföldi lakóhellyel rendelkezik. Nagykorú tanuló esetén a tanuló lakóhelye szerint került 

elvégezésre a besorolás.  

 s24 - Tartózkodási helye van Magyarországon: külföldi lakóhellyel rendelkező tanulók 

számából a Magyarországon tartózkodási hellyel rendelkező tanulók száma.  

 s25 - Tartózkodási helye nincs Magyarországon: külföldi lakóhellyel nem rendelkező tanulók 

számából a Magyarországon tartózkodási hellyel nem rendelkező tanulók száma.  

11. munkalap - a04t63 -Leány gyermekek, tanulók 

száma életkoruk szerint, nyitóadatok 

Az adott adatlap a leány gyermekek, tanulók számát tartalmazza életkor szerint, évfolyamonkénti 

megoszlásban.  

 Nappali rendszerű oktatás esetén a 25 évesnél idősebb korévekben nem lehet adat. 

 Az adatlap kitöltésre kerül: 

 Óvodai 

 általános iskolai 

 szakiskolai 

 készségfejlesztő iskolai 

 szakközépiskolai 

 gimnáziumi 

 szakgimnáziumi 

feladatellátás esetén. 

Sorok(ok) - magyarázat:  

 Életkor: az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek száma (adatgyűjtés 

éve - születési év) 

 s02 - 3 évesnél fiatalabb: Ebben a sorban az óvodába felvett 3 évesnél fiatalabb (2. életévüket 

betöltött) gyerekek szerepelnek.  

 s03 - 3 éves: Óvodánál a 3. életévüket az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltő, és 

óvodába felvett leány gyermekek száma szerepel.  

 s08 - 8 éves: Óvodai feladatellátásnál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevők esetén a 8 

éves és idősebbeket tartalmazza.  

18. munkalap (alsó) - a04t92 - 30 éves és idősebb 

tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok 

Az adatlapon korévenkénti bontásban szerepelnek a 30 éves és idősebb tanulók évfolyamonként.  
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 Életkor: az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek száma (adatgyűjtés éve - 

születési év). 

19. munkalap - a04t93- 30 éves és idősebb leány 

tanulók száma életkoruk szerint, nyitóadatok  

Az adatlapon korévenkénti bontásban szerepelenek a rendszerbe rögzített 30 éves és idősebb 
tanulók, évfolyamonként.  
 

 Életkor: az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek száma (adatgyűjtés éve - 
születési év). 

21. munkalap - a04t101 - Integráltan oktatott sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók száma életkoruk 

szerint, nyitóadatok: 

Az adatlapon az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma szerepel 

korévenként és évfolyam szerinti bontásban.  

 Nappali rendszerű oktatás esetén a 25 évesnél idősebb korévekben nem lehet adat. 

 Az adatlap a(z): 

 Óvodai 

 általános iskolai 

 szakiskolai 

 készségfejlesztő iskolai 

 szakközépiskolai 

 gimnáziumi 

 szakgimnáziumi 

feladatellátás esetén kerül kitöltésre. 

 

Sor(ok) - magyarázat:  

 Életkor: az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek száma (adatgyűjtés éve - 

születési év) 
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22. munkalap - a04t102 - Integráltan oktatott sajátos 

nevelési igényű leány gyermekek, tanulók száma 

életkoruk szerint, nyitóadatok: 

Az adatlapon az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű leány gyermekek, tanulók száma szerepel 

korévenkénti és évfolyam szerinti bontásban.  

 Nappali rendszerű oktatás esetén a 25 évesnél idősebb korévekben nem lehet adat. 

 Az adatlap a(z): 

 Óvodai 

 általános iskolai 

 szakiskolai 

 készségfejlesztő iskolai 

 szakközépiskolai 

 gimnáziumi 

 szakgimnáziumi 

feladatellátás esetén kerül kitöltésre. 

 

Sor(ok) - magyarázat: 

 Életkor: az adatszolgáltatás évében december 31-ig betöltött életévek száma (adatgyűjtés éve - 

születési év) 

 

 


