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TÖRZSLAPOK
EGY TANÉV ADATAINAK BEJEGYZÉSÉRE

...................../.....................
tanév
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A bejegyzett tanulók száma: .....................................................................................................................................................................(betűvel),

A bejegyzés kelte: .............................................................., ............................. év ........................................................ hó ........................ napján.

Ez a törzslap ................................................................................................................................................................................................ (betűvel)
beszámolót tett tanuló adatait tartalmazza.

A tanév végi bizonyítvány kelt: ........................................., ............................. év ........................................................ hó ...................... napján.

 ............................................................... P. H. ...............................................................
 főtárgytanár igazgató

Összeolvasták:

név: ........................................................................................................ aláírás: .........................................................................................................

név: ........................................................................................................ aláírás: .........................................................................................................
Látta: OM Tanügyigazgatási Főosztály 2005. III. 30.



Útmutató a törzslap vezetéséhez

 1. A törzslap 1 tanév adatainak bejegyzésére szolgál.

 2. A törzslapokat megnyitás előtt főtárgytanáronként össze kell fűzni. Az összefűzésre felhasznált fonal szabadon maradó végét a 
törzslap külívére papírnégyzettel (körrel) kell felragasztani. A felragasztott papírnégyzetet (kört) az iskola körpecsétjével úgy kell 
lebélyegezni, hogy a körpecsét fele a négyzetre (körre) a másik fele pedig a külívre kerüljön.
A törzslapok belíveinek számát – az összefűzés előtt – a maximális tanulólétszám és a tanév során várható új beiratkozók figye-
lembevételével kell megállapítani.

 3. Az összefűzött törzslapokat a törzslap külívén számozni kell. A szám első tagja az összefűzött törzslapok tanévenként 1-től folya-
matosan vezetett sorszáma, második tagja a megnyitás évszáma (pl.: 5/2003. számú törzslapok).

 4. A törzslap belíveket 1-től folyamatosan kell számozni (törzslapszám).

 5. A tanulókat a törzslapok megnyitásakor ábécérendben kell bejegyezni. Ezt követően az új beiratkozók bejegyzése folytatólago-
san, a beiratkozás sorrendjében történik.
A személyi adatok bejegyzése csak hivatalos iratok alapján történhet.

 6. A tantárgyak üresen hagyott rovatait az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 
kiadásáról szóló – módosított – 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet mellékletében meghatározott tantárgyak szerint kell kitölte-
ni.

 7. A minősítéseket és osztályzatokat a közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény 70. §-ának (1)–(2) 
bekezdése szerint kell bejegyezni.
Az osztályzatokat betűvel és számmal is jelölni kell, pl.: jeles (5).
A tanuló szorgalmát egy osztályzattal kell minősíteni.
A tanulmányi átlag az egyes tantárgyakból nyert osztályzatok számtani közepe.
A szorgalom osztályzatot nem kell beszámítani a tanulmányi átlagba.
A tanulmányi átlagot az osztályzatokkal azonos módon kell bejegyezni.

 8. Az iskola pedagógiai programja a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérő jelölés, illetőleg 
szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja.

 9. A „Szöveges értékelés, jegyzet” rovatba csak akkor kell szöveges értékelést írni, ha az iskola pedagógiai programja a fenti jogsza-
bályban előírtaktól eltérő értékelést, minősítést határoz meg.

10. Műfajon belül a választott tanszakon nem értékelt tantárgyak „Minősítés/Osztályzat” rovatába vízszintes vonalkát kell húzni, a 
másik műfaj „Minősítés/Osztályzat” rovatát egy ferde vonallal kell érvényteleníteni.

11. Ha a tanuló – akár eltérő művészeti ágakban – több tanszak követelményeinek is eleget tesz, valamennyi érintett tantárgy minő-
sítését/osztályzatát egy törzslapra kell bejegyezni.
A törzslapon nyomtatásban nem szereplő tanszakok tantárgyait a „Választható tantárgyak és más tanszakok tantárgyai” rovatban 
kell feltüntetni.
Ebben az esetben is egy tanulmányi átlagot kell számolni.
„A nevelőtestület határozata” rovatban a tanszakok, illetve az eltérő művészeti ág megnevezése mellett kell bejegyezni a tovább-
haladás záradékát.

12. A művészeti alap- és záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyak számtani közepe adja, amelyet betűvel és számmal kell bejegyez-
ni, pl.: jó (4).

13. A törzslapra a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a továbbtanulással kapcsolatos bejegyzéseket az intézmények 
működéséről szóló – többször módosított – 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletnek megfelelő záradékkal kell feltüntetni.

  A törzslapon javítani csak a fenti rendelet szerint szabad. A javítást aláírással, keltezéssel és az iskola körbélyegzőjének lenyoma-
tával kell hitelesíteni.

14. A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért a főtárgytanár és az iskola igazgatója által 
kijelölt két összeolvasó pedagógus, illetve a pedagógus és az iskolatitkár a felelős.

15. A tanulói jogviszony megszűnése után a tanuló törzslapján, valamint az összefűzött törzslapok lezárásakor az üresen maradt 
rovatokat egy ferde vonallal érvényteleníteni kell.


