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A D A T S Z Ó T Á R A K

követelményspecifikációhoz

1. Bevezetés, célok
Az alábbiakban szereplő adatszótárak definíciója az intézményi adminisztrációs szoftverek
fejlesztésének és használatának azon célkitűzéseit valósítják meg, hogy az intézményi adminisztrációs
feladatok – a közoktatásra vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások mentén –, egységes
szóhasználattal és értelmezéssel valósuljanak meg.
A jelen összeállítás a 2006. évi akkreditáció meghirdetésekor érvényes jogszabályi környezethez
illeszkednek. 
Az adatszótárak tartalmát meghatározó, ill. a használatukra kiható jogszabályi változások szerinti
fejlesztések az akkreditációs követelmények közti, pályázó által vállalt jogszabálykövetés hatálya alá
tartoznak.
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Hivatkozás
E címszó alatt az adott adatszótár elemeit a specifikációban meghatározott jogszabályok vagy egyéb
előírás (pl.: közoktatási statisztikai kézikönyv) határozza meg.

3. Adatszótárak

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

intézmény típusa (intézmény) Zárt

Az adatszótár elemei
óvoda
általános iskola
szakiskola
gimnázium
szakközépiskola
alapfokú művészetoktatási intézmény
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási intézmény
diákotthon vagy kollégium
gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó
központ
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottság
országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet
végző bizottság
nevelési tanácsadó
logopédiai intézet
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó
konduktív pedagógiai intézmény
pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény
egységes iskola *
összetett iskola *
közös igazgatású közoktatási intézmény *
általános művelődési központ *
egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény *
egységes konduktív pedagógiai módszertani intézmény
*
egységes pedagógiai szakszolgálat *
kiegészítő nyelvoktató kisebbségi iskola

MEGJEGYZÉS: * A többcélú intézmény esetében
alábontottan jelölni kell a feladatási hely szintjén az
ellátott feladatot, intézményegységet, tagintézményt,
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

alapító típusa (intézmény) Zárt

Az adatszótár elemei
  községi önkormányzat;
  városi önkormányzat;
  megyei jogú városi önkormányzat;
  fővárosi kerületi önkormányzat;
  megyei önkormányzat;
  fővárosi önkormányzat;
  állami szerv;
  települési kisebbségi önkormányzat;
  országos kisebbségi önkormányzat;
  területi kisebbségi önkormányzat;
  egyházi jogi személy;
  korlátolt felelősségű társaság;
  szövetkezet;
  részvénytársaság;
  állami felsőoktatási intézmény;
  egyházi felsőoktatási intézmény;
  egyéb felsőoktatási intézmény;
  alapítvány;
  közalapítvány;
  közhasznú alapítvány;
  közhasznú társaság;
  egyéni vállalkozó;
  egyesület;
  közhasznú egyesület;
  egyéb
  önkormányzatok fenntartói társulása 
  nem önkormányzatok fenntartói társulása
  többcélú kistérségi társulás;

MEGJEGYZÉS Egyéb rovatba írni lehessen.
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

fenntartó típusa (intézmény) Zárt

Az adatszótár elemei
  községi önkormányzat;
  városi önkormányzat;
  megyei jogú városi önkormányzat;
  fővárosi kerületi önkormányzat;
  megyei önkormányzat;
  fővárosi önkormányzat;
  állami szerv;
  települési kisebbségi önkormányzat;
  országos kisebbségi önkormányzat;
  területi kisebbségi önkormányzat;
  egyházi jogi személy;
  korlátolt felelősségű társaság;
  szövetkezet;
  részvénytársaság;
  állami felsőoktatási intézmény;
  egyházi felsőoktatási intézmény;
  egyéb felsőoktatási intézmény;
  alapítvány;
  közalapítvány;
  közhasznú alapítvány;
  közhasznú társaság;
  egyéni vállalkozó;
  egyesület;
  közhasznú egyesület;
  egyéb
  önkormányzatok fenntartói társulása 
  nem önkormányzatok fenntartói társulása
  többcélú kistérségi társulás;

MEGJEGYZÉS: Egyéb rovatba írni lehessen
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

az ellátott feladat (intézményegység) Zárt

Az adatszótár elemei
óvodai
általános iskolai
szakiskolai
gimnáziumi
szakközépiskolai
alapfokú művészetoktatási intézményi
óvodai (SNI)
általános iskolai (SNI)
előkészítő szakiskolai
speciális szakiskolai
készségfejlesztő speciális szakiskolai
kollégiumi/diákotthoni
fejlesztő iskolai
fejlesztő felkészítés
gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztés
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
tevékenység
országos szakértői és rehabilitációs tevékenység
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
konduktív pedagógiai 
pedagógiai értékelés
szaktanácsadás
pedagógiai tájékoztatás
igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
pedagógus képzés, továbbképzés
tanulmányi verseny szervezés
tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat
egységes iskola
összetett iskola
egységes gyógypedagógiai módszertani
intézményegység
egységes konduktív pedagógiai intézményegység
egységes pedagógiai szakszolgálat
kiegészítő kisebbségi nyelvoktatás
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Gazdálkodási forma (intézmény) Zárt

Az adatszótár elemei
önállóan gazdálkodó
részben önállóan gazdálkodó
egyéb módon gazdálkodó*

MEGJEGYZÉS: Költségvetési szervek esetén a az
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot is meg
kell adni. 
* Kizárólag nem költségvetési intézmény esetén.

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Használati jogcím (ingatlan) Nyílt

Az adatszótár elemei
saját tulajdon
bérlemény
ingyenes használatra átvett

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Helyiség jelleg (helyiség) Zárt

Az adatszótár elemei
osztályterem
óvodai csoportszoba
szaktanterem
kisterem
egyéb, oktatási célú terem
napközis/tanuló szoba
kollégiumi hálószoba
tanári munkaszoba
szertár
tornaszoba
tornaterem
sportpálya
úszómedence
szakmai gyakorlóterem
szakmai laboratórium
demonstrációs terem
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egyéb iskolai gyakorlati képzési helyszín
iskolai tanműhely (tangazdaság)
iskolai tanműhely (taniroda)
iskolai tanműhely (tanudvar)
iskolai tanműhely (tanbolt)
iskolai tanműhely (tankonyha)
iskolai tanműhely (egyéb)
iskolán kívüli tanműhely
nem oktatási célra szolgáló helyiség  Ez az attribútum nyílt

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

eszköztípus (eszköz) Nyitott

Az adatszótár elemei
hálózati szerver 
személyi számítógép (PC I.)
személyi számítógép (PC II.)
személyi számítógép (PC III.)
személyi számítógép (PC IV.)
jogtiszta szerver operációs rendszer (LINUX)
jogtiszta szerver operációs rendszer (Microsoft Windows)
jogtiszta szerver operációs rendszer (Novell Netware)
jogtiszta szerver operációs rendszer (egyéb)
jogtiszta operációs rendszer személyi számítógépen (LINUX)
jogtiszta operációs rendszer személyi számítógépen (Mac OS)
jogtiszta operációs rendszer személyi számítógépen (Microsoft
Windows)
jogtiszta operációs rendszer személyi számítógépen (egyéb)
jogtiszta irodai programcsomag
jogtiszta fejlesztő eszköz
jogtiszta grafikai program csomag
egyéb jogtiszta alkalmazói szoftver 
monitor (15”-nél kisebb képátlójú)
monitor (15-17” képátlójú)
monitor (17”-nél nagyobb képátlójú)
nyomtató (tintasugaras)
nyomtató (lézer, sebessége < 35 lap/perc)
nyomtató (lézer, sebessége >= 35 lap/perc)
nyomtató (mátrix és egyéb)
videomagnó
videokamera
fénymásoló
projektor
egyéb technikai berendezés



61

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

szervezettípus (az intézménnyel kapcsolatban álló szervezetek) Nyitott 

Az adatszótár elemei
fenntartó
tankönyvkiadó
külső gyakorlóhely
tanuló iskolája (kollégiumban)
alapfokú művészetoktatási intézmény
gyógypedagógiai, konduktív pedagóiai nevelési-
oktatási intézmény
tanuló diákotthon (iskolában)
tanuló kollégiuma (iskolában)
gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejleszt és gondozó
központ
tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottság
országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet
végző bizottság
nevelési tanácsadó
logopédiai intézet
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó
konduktív pedagógiai intézmény
pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény
sajátos nevelési igényű tanulót fogadó intézmény
(szakértői bizottságnál)
gyermekjóléti szolgálat
gyámhivatal

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Gazdálkodási forma (külső gyakorló hely) Nyitott

Az adatszótár elemei
jogi személyiségű vállalkozás
jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás
költségvetési szerv, intézmény
nonprofit szerv, intézmény

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Végzettség Zárt

Az adatszótár elemei
általános iskolai végzettség
középiskolai végzettség
főiskolai végzettség és szakképzettség
egyetemi végzettség és szakképzettség
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

rokonsági fok (tanuló gondviselője) Nyitott

Az adatszótár elemei
édesapa
édesanya
nevelőszülő
hivatásos nevelőszülő
gyermekotthon vezetője
testvér
nagyszülő
egyéb rokoni kapcsolat
egyéb nem rokoni kapcsolat

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

családi állapot (alkalmazott) Zárt

Az adatszótár elemei
nőtlen
hajadon
házas
elvált
özvegy

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Munkakör típus (alkalmazott) Zárt

Az adatszótár elemei

Pedagógus munkakör-kategóriában Heti óraszám

óvodapedagógus  32
 - óvodapedagógus gyakorló óvodában  24
 - óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek óvodájában  19
 - óvodapedagógus, fogyatékos gyermekek gyakorló
óvodájában  13

 - nem szaktanítást végző tanító általános iskolában  21
 - nem szaktanítást végző tanító gyakorló általános
iskolában  12

 - szaktanítást végző tanító, tanár általános iskolában  20
 - szaktanítást végző tanító, tanár gyakorló általános
iskolában  12

 - nem szaktanítást végző osztálytanító általános iskola
egésznapos (iskolaotthonos) osztályában  21

 - nem szaktanítást végző osztálytanító gyakorló
általános iskola egésznapos (iskolaotthonos)
osztályában

 12

 - nem szaktanítást végző osztálytanító fogyatékos
tanulók általános iskolája egésznapos (iskolaotthonos)
osztályában

 19
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 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos
tanulók általános iskolájában  19

 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos
tanulók gyakorló általános iskolájában  13

 - tanár középiskolában, szakiskolában  20
 - tanár alapfokú művészetoktatási intézményben  20
 - tanár gyakorló középiskolában, szakiskolában,
alapfokú művészetoktatási intézményben  10

 - tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos
tanulók középiskolájában, szakiskolájában  19

 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó
tanító, tanár általános iskolában, középiskolában,
szakiskolában

 23

 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó
tanító, tanár gyakorló általános iskolában,
középiskolában, szakiskolában

 18

 - napközis foglalkozást, tanulószobai foglalkozást tartó
tanító, tanár, gyógypedagógus (terapeuta) fogyatékos
tanulók általános iskolájában, középiskolájában,
szakiskolájában

 21

 - szakközépiskolai és szakiskolai gyakorlati oktató,
szakoktató, fogyatékos tanulók iskolájában
műhelyoktató

 25

 - kollégiumi nevelő  24
 - kollégiumi nevelő gyakorló kollégiumban  22
 - kollégiumi nevelő fogyatékos tanulók kollégiumában  22
 - fejlesztő pedagógus iskolában  24
 - fejlesztő pedagógus gyakorló és fogyatékos tanulók
iskolájában  22

 - pszichológus, szociálpedagógus nevelési-oktatási
intézményben  26

 - pszichológus, szociálpedagógus gyakorló nevelési-
oktatási intézményben  20

 - konduktor, logopédus nevelési-oktatási
intézményben  19

 - konduktor, logopédus gyakorló nevelési-oktatási
intézményben  10

 - könyvtárostanár (tanító) nevelési-oktatási
intézményben  22

 - könyvtárostanár (tanító) a gyakorló nevelési-oktatási
intézményben  12

 - könyvtárostanár (tanító) fogyatékos tanulók nevelési-
oktatási intézményében és a gyakorló nevelési-oktatási
intézményben

 19

 - pszichológus, szociálpedagógus, konduktor,
logopédus, pedagógus, gyógypedagógus,
gyógytestnevelő a pedagógiai szakszolgálatot ellátó
intézményben

 19

Az oktató nevelő munkát közvetlenül segítő
munkakör-kategóriában

szakorvos
gyermek- és ifjúsági felügyelő
gyógypedagógiai asszisztens
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dajka
gondozónő és takarító
pedagógiai felügyelő
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
szabadidő szervező
műszaki vezető
ápoló
hangszerkarbantartó
úszómester
pszichológus
rendszergazda
gyógytornász
gyermekápoló
gyermekfelügyelő
gondozó
családsegítő
szociális munkás

Egyéb munkakör-kategóriában Nyitott

gyermekvédelmi asszisztens
családgondozó
utógondozó
növendékügyi előadó
gyermekvédelmi ügyintéző
takarító
gondnok
gazdasági ügyintéző
ügyviteli alkalmazott
műszaki alkalmazott
kisegítő alkalmazott
karbantartó
fűtő
udvari munkás
portás
orvos
szociális munkás
szociálpedagógus
könyvtártechnikus
könyvtáros asszisztens
óvodatitkár
iskolatitkár
pedagógiai asszisztens
oktatástechnikus
számítógép kezelő
számítógép rendszerprogramozó
laboráns
ügyviteli gépkezelő
munkaügyi előadó
személyzeti előadó
oktatási előadó
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

vezetői beosztás (alkalmazott) Nyitott

Az adatszótár elemei
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
intézményegység-vezető
intézményegységvezető-helyettes
tagintézmény-vezető
tagintézményvezető-helyettes
tagozatvezető
gyakorlati oktatásvezető
gyakorlati oktatásvezető-helyettes
osztályfőnök
csoportvezető
munkaközösség-vezető
szakszervezeti vezető
Közalkalmazotti Tanács elnöke

MEGJEGYZÉS: Tudja kezelni a rendszer, ha egy
személynek több vezetői megbízása van

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

szabadság jogcíme (alkalmazott) Nyitott

Az adatszótár elemei
alapszabadság
gyermekek után járó szabadság
tanulmányi szabadság

MEGJEGYZÉS: Rendes és rendkívüli szabadság
bontásban.

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

esemény típusa (alkalmazott) Nyitott

Az adatszótár elemei
kitüntetés
fegyelmi
minősítés
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

jogviszony megszűnésének oka (alkalmazott előző munkahely) Nyitott

Az adatszótár elemei
közös megegyezéssel
rendes felmondás
rendkívüli felmondás
azonnali hatállyal

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

étkezési kedvezmény (tanuló) Nyitott

Az adatszótár elemei
étkező (0% kedvezmény)
étkező (50% kedvezmény)
étkező (100% kedvezmény)
nem étkező

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

testnevelés fajtája (tanuló) Zárt

Az adatszótár elemei
normál
könnyített
gyógy
felmentett

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

év végi záradék (tanuló osztályhoz/csoporthoz tartozása) Nyitott

Az adatszótár elemei
Iskola által alkalmazott záradékok

 1. Felvéve [átvéve, a(z) ......... számú határozattal áthelyezve] a(z) (iskola címe) .................... iskolába.
  

 1/A. Az első évfolyam követelményeit nem teljesítette, munkája előkészítőnek minősül, tanulmányait az első
évfolyamon folytathatja.

  
 2. A ........ számú fordítással hitelesített bizonyítvány alapján tanulmányait a(z) (betűvel) .......... évfolyamon

folytatja.
  

 3. Felvette a(z) (iskola címe) ..................... iskola.
  

 4. Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, illetve osztályozó vizsga letételével folytathatja.
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 4/A. ..... tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi.

  
 4/B. Mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól

  
 4/C. ..... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette a következők szerint: ....

  
 5. Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 19...../..... tanévben felmentve ............................................ miatt.

  Kiegészülhet: 
  osztályozó vizsgát köteles tenni
  

 6. Tanulmányait a szülő kérésére (szakértői vélemény alapján) magántanulóként folytatja.
  

 7. Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ....................... tantárgy tanulása alól.
  Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.
  

 8. Tanulmányi idejének megrövidítése miatt a(z) ................... évfolyam tantárgyból osztályozó vizsgát köteles
tenni.

  
 9. A(z) évfolyamra megállapított tantervi követelményeket a tanulmányi idő megrövidítésével teljesítette.

  
 10. A(z) ....................... tantárgy óráinak látogatása alól felmentve .................... -tól ........................ -ig.

  Kiegészülhet: 
  Osztályozó vizsgát köteles tenni.
  

 11. Mulasztása miatt nem osztályozható, a nevelőtestület határozata értelmében osztályozó vizsgát tehet.
  

 12. A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba léphet, vagy
  A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait .......................... évfolyamon

folytathatja.
  

 13. A tanuló az .................. évfolyam követelményeit egy tanítási évnél hosszabb ideig, .................. hónap alatt
teljesítette.

  
 14. A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet.

  A javítóvizsgán ..................... tantárgyból .......................... osztályzatot kapott ....................... évfolyamba
léphet.

  
 15. A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot megismételheti.

  
 15/A. Az ..................... évfolyamot az 1993. évi LXXIX. törvény 72. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján

megismételte.
  

 16. A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 
  Évfolyamot ismételni köteles.
  

 17. A(z) ........................ tantárgyból .......... -án osztályozó vizsgát tett.
  

 18. Osztályozó vizsgát tett.
  

 19. A(z) .................. tantárgy alól ............... okból felmentve.
  

 20. A(z) ................... tanóra alól .................. okból felmentve.
  

 21. Az osztályozó (beszámoltató, különbözeti, javító-) vizsga letételére .............................-ig halasztást kapott.
  

 22. Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ................................ iskolában független vizsgabizottság
előtt tette le.
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 23. A(z) .......................... szakképesítés évfolyamán folytatja tanulmányait.

  
 24. Tanulmányait ......................................... okból megszakította, a tanulói jogviszonya

.......................................-ig szünetel.
  

 25. A tanuló jogviszonya
  a) kimaradással,
  b) ................... óra igazolatlan mulasztás miatt,
  c) egészségügyi alkalmasság miatt,
  d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,
  e) ........................ iskolába való átvétel miatt
  megszűnt, a létszámból törölve.
  

 26. ............................. fegyelmező intézkedésben részesült.
  

 27. ............................ fegyelmi büntetésben részesült. A büntetés végrehajtása .............. ........................-ig
felfüggesztve.

  
 28. Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén

  a) A tanuló ............... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülőt felszólítottam.
  b) A tanuló ismételt ....................... óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást

kezdeményeztem. Az a) pontban foglaltakat nem kell bejegyezni a Bn. és TI. dokumentumokra.
  

 29. Tankötelezettség megszűnt.
  

 30. A ................. szót (szavakat) osztályzato(ka)t ....................-ra helyesbítettem.
  

 31. Érettségi vizsgát tehet.
  

 32. Gyakorlati képzésről mulasztását .......................-tól .....................-ig pótolhatja.
  

 33. Beírtam a ......................................... iskola első osztályába.
  

 34. Ezt a haladási naplót .................... tanítási nappal (órával) lezártam.
  

 35. Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel) osztályozott tanulóval lezártam.
Kollégium által alkalmazott záradékok

1. Feltéve a ................................................. kollégiumba (externátusi elhelyezésre) a(z) ..........................
tanévre.

 2. A kollégiumi tagsága (externátusi elhelyezése) .................................................. miatt megszűnt.
 3. ............................................. fegyelmező intézkedésben részesült.
 4. ............................................. fegyelmi büntetésben részesült.
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

évfolyam (tanterv, óraterv, tanulócsoport) Nyitott

Az adatszótár elemei
kis
középső
nagy
vegyes
1
2
3
4…13 folyamatosan
1/8
1/9
1/11
2/12
3/13
1/13
2/14
3/15

MEGJEGYZÉS:Kezelje a rendszer, ha a tanuló a
tanulmányi idejét nem a hagyományos időben végzi.
Keresztféléves beiratkozásokat is különböztesse meg.

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

ISCED szint (tanterv/óraterv) Zárt

Az adatszótár elemei
0
1AG
2AG
2BG
2CV
3CG
3CV
4CV
5B
2CP
2AG
3AG
3AP
3BP
4CV
5B
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

csoport típus (tanulócsoport) Nyitott

Az adatszótár elemei
óvodai csoport
iskolai osztály
iskolai csoport
alapfokú művészetoktatási csoport zeneművészeti
ágon, egyéni főtanszak
alapfokú művészetoktatási csoport zeneművészeti ágon
- csoportos főtanszak
alapfokú művészetoktatási csoport képző- és
iparművészeti ágon
alapfokú művészetoktatási csoport táncművészeti ágon
alapfokú művészetoktatási csoport szín- és
bábművészeti ágon
napközis csoport
tanulószobai csoport
iskolai sportkör
szakkör
énekkar
művészeti csoport
egyéb, szervezett tanórán kívüli csoport
logopédiai csoport
egyéni foglalkozási csoport
gyógytestnevelési csoport
kollégiumi csoport
diákotthoni csoport
gyermekotthoni csoport
fejlesztő iskolai csoport

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

nap típusa (tanév naptára) Nyitott

Az adatszótár elemei
tanítási nap
tanítás nélküli munkanap
munkanap
munkaszüneti nap
szünet
ünnepnap

MEGJEGYZÉS: Éves munkaterv készítésére legyen
alkalmas a program
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Gyógypedagógiai jelleg Zárt

Az adatszótár elemei
autista
diszlexia-diszkalkúlia-diszgráfia
enyhén értelmi fogyatékos, gyengénlátó
enyhén értelmi fogyatékos, nagyothalló
enyhén értelmi fogyatékos, vak
kóros figyelemzavar
középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült
középsúlyos értelmi fogyatékos, vak
nagyothalló
siket-vak
súlyosan, halmozottan fogyatékos
beszédfogyatékos
enyhén értelmi fogyatékos
enyhén értelmi fogyatékos, mozgássérült
enyhén értelmi fogyatékos, siket
gyengénlátó
középsúlyos értelmi fogyatékos
középsúlyos értelmi fogyatékos, siket
mozgássérült (testi fogyatékos)
siket
vak
egyéb halmozottan fogyatékos

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Nemzeti, etnikai nevelés-oktatás formája Zárt

Az adatszótár elemei
anyanyelvű
nyelvoktató kisebbségi (ezen belül:
hagyományos, bővített)
kiegészítő kisebbségi (csak iskola)
kétnyelvű kisebbségi
cigány kisebbségi
kétnyelvű kisebbségi
cigány kisebbségi
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Nemzeti, etnikai nevelés-oktatás nyelve Zárt

Az adatszótár elemei
bolgár
görög
lengyel
örmény
ruszin
szlovák
ukrán
cigány (ezen belül romani vagy beás)
horvát
német
román
szerb
szlovén
magyar

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Tanítás nyelve Nyitott

Az adatszótár elemei 
angol
német
francia
arab
kínai
eszperanto
finn
héber
holland
japán
latin
olasz
orosz
portugál
spanyol
svéd
egyéb
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AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó intézmények minimum jellemzői Nyitott

Az adatszótár elemei 
évfolyam
főtárgy
kötelező tárgy
kötelezően választható tárgy
választható tárgy
korrepetíció
A és B tagozat
hosszú és rövid tanszak
perc (5, 10….)
egyéni és csoportos
tanszakok
Megjegyzés: a az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának
bevezetéséről és kiadásáról 27/1998 (VI. 10.) MKM rendelet alapján kell az
értékeket megadni.

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Művészeti ág

Az adatszótár elemei
zeneművészeti
képző- és iparművészeti
táncművészeti
szín- és bábművészeti ág

AZ ADATSZÓTÁR MEGNEVEZÉSE AZ ADATSZÓTÁR TÍPUSA

Szakmacsoportok Zárt

Az adatszótár elemei
Egészségügy
Szociális szolgáltatások
Oktatás
Művészet, közművelődés, kommunikáció
Gépészet
Elektrotechnika-elektronika
Informatika
Vegyipar
Építészet
Könnyűipar
Faipar
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Nyomdaipar
Közlekedés
Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Közgazdaság
Ügyvitel
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Vendéglátás-idegenforgalom
Egyéb szolgáltatások
Mezőgazdaság
Élelmiszeripar
MEGJEGYZÉS: Az OKJ szakmák számának és megnevezésének lekérdezése során meg
lehessen különböztetni a kifutó rendszerben oktatott szakmákat.
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