
XXI. Századi Közoktatás

(fejlesztés, koordináció) II. szakasz

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001

OKTATÁS TÉRBEN ÉS 

IDŐBEN – AZ EDUMAP 

INFORMÁCIÓS 

RENDSZER

Nikitscher Péter
Budapest, 2015. szeptember 23.



Oktatásstatisztikai adatgyűjtés Magyarországon

(KIR)

A köznevelés információs rendszere (KIR) az ágazat legfontosabb 

nyilvántartásait foglalja egységes rendszerbe.

Néhány jellemzője:

• 2000 óta létezik

• Papíralapú  CD-n kiküldött programok  ma már: (csak) internet

• Folyamatosan bővül, jelenleg kb. 50 alrendszer (!)

• Tanügy-igazgatási szemlélet (célok): adatok főleg „saját 

felhasználásra”  nem kielégítő adatvagyon-hasznosítás

• Egy alrendszeren belül keletkező adatok a további alrendszerek 

számára rendelkezésre állnak  elvileg nincs redundancia

• Statisztikai jellegű adatokon túl egyéni szintű adatok is

• A tárolt adatok csak egy része publikus

• Működtetése az Oktatási Hivatal hatásköre



KIR – Adattartalom (50 alrendszer) 

• Hivatalos közoktatási intézménytörzs 

• Köznevelési intézmények fenntartótörzse 

• Gyermek és tanuló személyi 

nyilvántartás 

• Alkalmazotti személyi nyilvántartás 

• Közoktatás statisztikai 

adatbázis és adatgyűjtés

(KIR-STAT)

• Hátrányos, halmozottan hátrányos 

gyermekek és tanulók központi 

nyilvántartása 

• Óvoda és iskolakörzet nyilvántartás 

• Tájékoztató rendszer és a köznevelési 

intézmények közzétételi listája 

• Tanulmányi eredmények kommunikációs 

rendszere 

• Országos kompetenciamérés mérési 

eredmények 

• Országos szakértői és vizsgaelnöki 

névjegyzék 

• Tankönyvjegyzék nyilvántartás 

• Diákigazolvány nyilvántartás 

• Középfokú iskolák felvételi információs 

rendszere (KIFIR) programjai 

• Központi érettségi bizonyítvány, 

tanúsítvány és törzslapkivonat 

nyilvántartás 

• Pedagógus igazolvány nyilvántartás 

• Pedagógus álláshelyek és foglalkoztatási 

jogviszonyok megszűnéséről kérdőív 

• Állami és nem állami fenntartású 

intézmények pénzügyi adatai 

• A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszerre vonatkozó adatbegyűjtés 



1. KIR gyermek és tanuló személyi nyilvántartás

• 2005 óta

• Oktatási azonosító:

• minden személynek csak egy azonosítója van, de

• jogviszony több intézménnyel is létesíthető

•  egy személy adatait csak egy intézmény kezeli

• 2012-ben jelentős átalakítás, új szoftver

• Ötnapos adatváltozás bejelentési kötelezettséget 

(nyilvántartásba vétel, adatmódosítás, törlés a 

nyilvántartásból)

• Adatok minősége: javuló tendencia (a nyilvántartást a 

finanszírozás ellenőrzéséhez is felhasználják)



Lemorzsolódottak száma

Szolgáltatások Tanulók száma (fő)

Általános iskolai nevelés-oktatás 1 970

Gimnáziumi nevelés-oktatás 4 552

Szakiskolai nevelés-oktatás 12 782

Szakközépiskolai nevelés-oktatás 9 210

Nincs adat 16 992

Összesen 45 506*

* Valójában 45 325 (néhány tanuló többször szerepel)

Forrás: a KIR Gyermek és tanuló személyi nyilvántartás alapján Salomvári György számításai

 LEMORZSOLÓDOTT tanulónak tekintjük azt a tanulót, aki az előző év 

azonos napján a tanulói nyilvántartásban szerepelt, a tárgyév október 

1-jén már nem volt a tanulói nyilvántartásban (megszűnt a tanulói 

jogviszonya), és nem szerzett középfokú végzettséget.

 Vizsgálati időszak: 2013. jan. 1 – 2014. ápr. 30.

 Referencianap: 2014. február 1.
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2. Közoktatás statisztikai adatbázis és 

adatgyűjtés (KIR-STAT)

• „Októberi statisztikák”

• Október 1-jei adatokat tükröznek 

• Intézményre, feladatellátási helyre, ill. ellátott 

feladatra vonatkozó adatok 

• A gyermekek és tanulók azonosítására nincs 

lehetőség!

• Csak aggregált adatok

• Lemorzsolódási adatok nincsenek

• Vannak viszont lemorzsolódással (közvetve) 

összefüggő adatok



Egy oldal a 49-ből…



A lemorzsolódással (közvetve) összefüggő 

adatok

 Hátrányos helyzetű tanulók…

 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók…

 „Sok” igazolatlan órával rendelkezők…

 Évfolyamismétlők…

 Magántanulók…

 SNI, BTMN…

 Bejárók…

 Térítés nélkül étkezők…

 Stb. … száma (és aránya)

 EDUMAP



EDUMAP röviden

Az adatok:

• a lemorzsolódással csak közvetve függnek össze,

• a KIR-STAT adatbázisból származnak,

• aggregáltak,

• régió-, megyei, és járási szintűek.

A szűrők révén számos kombinációs lehetőség.

Frissítés: évente egyszer

Tervek (2. fázis):

• Angol nyelvű változat

• 2014-es adatok feltöltése

• Egyéni adatokra épülő lemorzsolódási adatok

• „Felhasználóbarát csiszolások”

http://edumap.ofi.hu/
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