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Egyedi Hallgatói adatok 
Adatbázis technikai leírás 



Általános leírás 
A hallgatói segédprogram a Felsőoktatási Statisztika adatlapjainak kitöltésében nyújt 
segítséget. A program használata során minden hallgató adatát egyedileg kell megadni, s az 
így kapott lista alapján a program elkészíti a hallgatók létszámadataira vonatkozó 
táblázatokat. 

Adatszerkezet 
Az egyedi adatokat 2 csoportra bontottuk. 

• Aktuális képzésben résztvevők adatai (Hallgatói adatok) 
• A végzettséget szerzett hallgatók adatai (Végzettségi adatok) 

 

Hallgatói adatok 
A táblázatban a képzésben résztvevő hallgatóra vonatkozó kérdésekre kell válaszolni. 
 
A kérdések a következők:  
(K/F/N jelentése: kötelező/feltételesen kötelező/nem kötelező) 
 

Mezőnév Típus K/F/N Leírás 
int_id Szám K Intézmény technikai azonosítója 

KepzHelyAzon Szám 
K a képzési hely azonosítója <-> kapcsolat: 

Intezmenyek.Azonosito 
HallgAzon Szöveg N Hallgató egyéb azonosítója (opcionális) 
HallgID Szám K Technikai azonosító (folyamatosan növekvő számsor) 
ElsoBeirEv Szám K Az első beiratkozás éve 
Neme Szám K Hallgató neme 1: férfi; 2: nő 
SzulEv Szám K Születési év 
LakhelyOrszag Szám K Hallgató (szülő) lakhelye (ország) 
LakhelyTelepules Szám F Hallgató (szülő) lakhelye (település) 
ElovegzSzint Szám F elővégzettség szintje (új belépőnél kötelező) 
ElovegzOrszag Szám F elővégzettség megszerzésének országa 
ElovegzEv Szám F elővégzettség megszerzésének éve 
ElovegzMunkarend Szám F elővégzettség munkarendje 
ElsoDiploma Szám K első szakképzettség vagy oklevél (igen: 1; nem: 0) 
    
Kulfoldi1 Szám K Állampolgárság1 (országkód) 
Kulfoldi2 Szám N Állampolgárság2 (országkód) 

KulfoldiMagyar Szám 
F Magyar nemzetiségű külföldi állampolgár (igen: 1; 

nem: 0; nincs megadva:-1) 

KulfoldiCsakTanul Szám 
F Csak tanulás céljából van az országban? (igen: 1; 

nem: 0; nincs megadva:-1) 
KulfoldiOsztondijKateg Szám F Külföldi ösztöndíj kategóriája 
    
KollegiumbanLako Szám K Kollégiumban lakó (igen: 1; nem: 0) 
HelybenLako Szám K Helyben lakó (igen: 1; nem: 0) 
FogyatekkalElo Szám K Fogyatékkal elő (igen: 1; nem: 0) 
HatranyosHelyzetu Szám K Hátrányos helyzetű (igen: 1; nem: 0) 
GYES_GYED Szám K GYES-en, GYED-en lévő (igen: 1; nem: 0) 
MasikKaronIs Szám K Intézményen belül más karon is tanul (igen: 1; nem: 0)
MasikIntbenIs Szám K Más intézményben is tanul (igen: 1; nem: 0) 
MasodikKozTanSzak Szám K Második közismereti tanár szakos (igen: 1; nem: 0) 



RendGyermek Szám 
K Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 

(igen: 1; nem: 0) 
LakhatasiJogosult Szám K Lakhatási támogatásra jogosult (igen: 1; nem: 0) 

TagozatAzon Szám 
K a tagozat azonosítója <-> kapcsolat: 

Tagozatok.Azonosito 
    
szak1_Ev Szám F a szak felvételének éve 
szak1_ProgramTipus Szám F Program típus 
szak1_SzakKod Szám F Szak azonosítója 
szak1_TanarSzak Szám F Tanár szak (igen: 1; nem: 0; nincs megadva :-1) 
szak1_KepzesNyelve Szám F Képzés nyelve 
szak1_Evfolyam Szám F Évfolyam 
szak1_UjbelepoISCED Szám F 1:új belépő; 2:visszalépő; 3:folytató 
szak1_UtolsoEves Szám F utolsó éves (igen: 1; nem: 0; nincs megadva: -1) 

szak1_AllamilagTamogatott Szám 
F államilag támogatott (igen: 1; nem:0; nincs megadva :-

1) 
    
szak2_Ev Szám F a szak felvételének éve 

szak2_TagozatAzon Szám 
F a tagozat azonosítója <-> kapcsolat: 

Tagozatok.Azonosito 
szak2_ProgramTipus Szám F Program típus 
szak2_SzakKod Szám N Szak azonosítója 
szak2_TanarSzak Szám F Tanár szak (igen: 1; nem:0; nincs megadva: -1) 
szak2_KepzesNyelve Szám F Képzés nyelve 
szak2_Evfolyam Szám F Évfolyam 
szak2_UjbelepoISCED Szám F 1:új belépő; 2:visszalépő; 3:folytató 
szak2_UtolsoEves Szám F utolsó éves (igen: 1; nem:0; nincs megadva: -1) 

szak2_AllamilagTamogatott Szám 
F államilag támogatott (igen: 1; nem: 0; nincs megadva: 

-1) 
    
szak_KepzesTipus Szám F Képzési típus 
    
tud_AgKod Szám F Tudományág 
tud_Finanszirozas Szám F Finanszírozás módja 
tud_Ev Szám F a tudományág felvételének éve 
tud_Evfolyam Szám F Évfolyam 
tud_UjbelepoISCED Szám F 1:új belépő; 2:visszalépő; 3:folytató 
tud_UtolsoEves Szám F utolsó éves (igen: 1; nem: 0; nincs megadva: -1) 
    
nyelv_Idegen1 Szám N Első idegennyelv 
nyelv_Idegen2 Szám N Második idegennyelv 
    
tamog_TanulmOsztondij Szám K Tanulmányi ösztöndíjban részesül (igen: 1; nem: 0) 
tamog_KoztarsOsztondij Szám K Köztársasági ösztöndíjban részesül (igen: 1; nem: 0) 

tamog_RendSzocialis Szám 
K Rendszeres szociális támogatásban részesül (igen: 1; 

nem: 0) 
tamog_TankonyvJegyzet Szám K Tankönyv- és jegyzettámogatásban (igen: 1; nem: 0) 

tamog_LakhatasiTenyleges Szám 
K Lakhatási támogatásban ténylegesen részesül (igen: 

1; nem: 0) 

tamog_BursaHungarica Szám 
K Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül (igen: 1; nem: 

0) 
tamog_Egyeb Szám K Egyéb támogatásban részesül (igen: 1; nem: 0) 
    
fiz_KoltsegTerites Szám K Költségtérítést fizet (igen: 1; nem: 0) 
fiz_Egyeb Szám K Egyéb díjat fizet (igen: 1; nem: 0) 



Végzettségi adatok 
A táblázatban az adott évben végzett hallgatók adatait rögzíthetjük: 
(K/F/N jelentése: kötelező/feltételesen kötelező/nem kötelező) 
 

Mezőnév Típus K/N/F Leírás 
int_id Szám K Intézmény technikai azonosítója 

KepzHelyAzon Szám 
K a képzési hely azonosítója <-> kapcsolat: 

Intezmenyek.Azonosito 
HallgID Szám K Technikai azonosító (folyamatosan növekvő számsor) 
Neme Szám K Hallgató neme 1: férfi; 2: nő 
SzulEv Szám K Születési év 
ElsoDiploma Szám K első szakképzettség vagy oklevél (igen: 1; nem: 0) 
Kulfoldi1 Szám K Állampolgárság1 (országkód) 
Kulfoldi2 Szám N Állampolgárság2 (országkód) 
vegz1_TagozatAzon Szám K a tagozat azonosítója <-> kapcsolat: Tagozatok.Azonosito
vegz1_VegzKod Szám K Végzettség azonosítója 
vegz1_ProgramTipus Szám K Program típus 
vegz1_Honositott Szám F Honosított (igen: 1; nem: 0; nincs megadva -1) 
vegz1_TanarSzak Szám K Tanár szak (igen: 1; nem: 0;) 
vegz1_ZVizsgMegjelent Szám K Záróvizsgán megjelent (igen: 1; nem: 0) 

vegz1_OklSzerzett Szám 
K Oklevelet, tudományos fokozatot, címet szerzett (igen: 1; 

nem: 0) 
vegz1_AllamilagTamogatott Szám K államilag támogatott (igen: 1; nem: 0) 
    
vegz2_TagozatAzon Szám F a tagozat azonosítója <-> kapcsolat: Tagozatok.Azonosito
vegz2_VegzKod Szám N Végzettség azonosítója 
Vegz2_ProgramTipus Szám F Program típus 
vegz2_Honositott Szám F Honosított (igen: 1; nem: 0; nincs megadva: -1) 
vegz2_TanarSzak Szám F Tanár szak (igen: 1; nem: 0; nincs megadva: -1) 

vegz2_ZVizsgMegjelent Szám 
F Záróvizsgán megjelent (igen: 1; nem: 0; nincs megadva: -

1) 

vegz2_OklSzerzett Szám 
F Oklevelet, tudományos fokozatot, címet szerzett (igen: 1; 

nem: 0; nincs megadva :-1) 
vegz2_AllamilagTamogatott Szám F államilag támogatott (igen: 1 ; nem: 0; nincs megadva: -1)
 



MS ACCESS adatbázis 
A csatolt „fs06_hallgatoi.mdb” adatbázisban 2 táblázatot kell kitölteni. 

• Hallgatok 
• HallgatoVegzettsegek 

 
Az értékkészleteket megtaláljuk az adatbázisban rejtett táblákként. 
Az adatmezők és értékkészlet táblák kapcsolatait az Eszközök/Kapcsolatok menüpontban 
tekinthetjük meg. 
 
Minden hallgatóknál meg kell adni a képzési hely azonosítóját, illetve a tagozat azonosítóját. 
 
Képzési hely azonosítója: Az „intezmenyek” segédtáblában található azonosító. 
Tagozat azonosító: „Tagozatok” segédtábla alapján.  
 

Logikai mezők 
A logikai értékeket szám formátumban tároljuk. Ebben a mezőben az alábbi értékek lehetnek: 

• IGAZ érték=1 
• HAMIS érték=0 
• Nem kitöltött adat=-1 (ez az érték kötelező mező esetén nem használható) 



A program működése 
A program a megadott egyedi adatok alapján kitölti azokat a táblázatokat, melyek a hallgatók 
létszámadataira vonatkoznak. 
 
Az adatmezők között található egy egyéb hallgatói azonosító mező. Ezt a rovatot program 
nem használja, a kitöltő személynek nyújthat segítséget a hallgatók azonosításában. 

Egyedi adatok importálása 
A kitöltő program segítségével felvihetjük a hallgatók egyedi adatait. Több ezres hallgatói 
létszám esetén ez igen munkaigényes, ezért lehetőség van az adatok importálására. 
Ha az adatokat egy MS ACCESS adatbázisban feltöltjük (egy megadott adatszerkezetben), 
akkor a program a rekordokat beimportálja egy munkaállományába, s ezután elkészíthetjük a 
statisztikai táblákat. 

Importálás lépései: 
• „fs06_hallgatoi.mdb” kitöltése 
• Hallgatói adatok\ Hallgatói adatok importálása menüpont kiválasztása 
• A program egy adatellenőrzést indít a kitöltött adatbázison 
• Ha nincs hiba, akkor az alkalmazás bemásolja az adatbázis tartalmát egy 

munkaállományába, s ezután úgy kezelhetjük a hallgatói adatokat, mintha a kitöltő 
program segítségével rögzítettük volna azokat. 

 

Statisztikai adatok elkészítése 
A statisztikai létszámadatok előállítását megkönnyíti, ha egyedi adatok alapján a kitöltő 
program segítségével számítjuk ki a táblázatok adatait. 
 

A statisztikai táblázatok előállításának lépései: 
• Intézmény biztonsági mentése (nem kötelező) 
• Hallgatói adatok\ Statisztikai táblák feltöltése menüpont kiválasztása 

 
FIGYELEM! A program azon táblázatok korábbi adatait törli, melyek adatlapjaira hivatkozva 
egyedi adatokat megadtunk. 
Javasolt a művelet előtt biztonsági mentést készíteni az intézmény adatairól. 
 


