
GINOP 6.2.3-17 

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése 

 

 

MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

SZAKMAI MONITORING RENDSZERE 

 

MSzC adatkérés definiálása az eKRÉTA adatforrásként történő 

felhasználása érdekében 

 

 

 

Mátészalkai Szakképzési Centrum 
 

2018. november 

 



2 
 

1. Bevezető 

A Mátészalkai Szakképzési Centrum (továbbiakban: MSzC) sikeres pályázatot nyújtott be A 

szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése című, GINOP-6.2.3-17 azonosító számú 

Pályázati Felhívásra, melynek eredményeképpen lehetővé vált a fejlesztési elképzelések 

gyakorlatban történő megvalósítása. 

A fejlesztés keretében szakmai monitoring rendszer jött létre, mely többek között az eKréta 

Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerből (továbbiakban: eKréta) származó 

adatokra is épít. 

2. Célok 

Jelen dokumentum céljai az alábbiak: 

− Meghatározni azokat az adatokat, melyek az eKréta adatbázisában rendelkezésre 

állnak és szükségesek az MSzC szakmai monitoring rendszer működtetéséhez. 

− Definiálni az eKréta adatszolgáltatás formátumát és körülményeit. 

− Minta táblázatok segítségével támogatást nyújtani az eKréta részére annak érdekében, 

hogy az MSzC adatkérés értelmezése egyszerűen és gyorsan megtörténhessen. 

3. Az adatszolgáltatás paraméterei 

Az adatszolgáltatás paraméterei a következők: 

− Az eKréta adatbázisában tárolt adatok átadása a jelen dokumentumhoz elektronikus 

formában mellékelt minta táblázatok valós adatokkal történő feltöltésével történik. 

− Az adatszolgáltatás első alkalommal a 2018. októberi adatokat tartalmazza, ezt 

követően havi rendszerességgel történik 2020 június hónapig bezárólag. 

− A megadott időszakban július és augusztus hónapokra nem vonatkozik adatkérés, 

ezen hónapok esetében nincs szükség eKréta adatokra. 

− Az adott hónapra vonatkozó adatok MSzC részére történő átadására a következő 

hónap 9. napjáig kerül sor. 

− Az adatszolgáltatás e-mailben történik, az MSzC által megadott e-mail címre 

megküldött, valós adatokat tartalmazó táblázatok mellékletként történő megküldésével. 

− A havi adatszolgáltatás keretében csak és kizárólag MSzC adatok kerülnek átadásra 

(ugyanakkor a későbbiekben – külön megkeresés alapján – féléves / éves országos 

statisztikai adatok átadására is sor kerül).  

− A minta táblázatok teszt adatokat tartalmaznak, ezeket törölni kell a valós adatokkal 

történő feltöltés előtt. 

− A minta táblázatokban szereplő teszt adatok olyan rekordokat is tartalmaznak, melyek 

a valós adatok esetében nem feltétlenül fordulnak elő, mert nem minden 

mezőkombinációhoz tartozik tanulólétszám. 

− A minta táblázatok fejléce teljes mértékben megegyezik a valós adatokat tartalmazó 

adatszolgáltatásban szereplő táblázatok fejlécével. 

− A 6 db minta táblázat 6 db .xlsx fájlban kerül átadásra, ennek megfelelően az eKréta 

adatszolgáltatás is 6 db .xlsx fájlból áll. Ezek közül 1 db átadására félévente kerül sor. 
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4. Az adatszolgáltatás folyamata 

Az adatszolgáltatás az alábbi lépések szerint történik: 

1. Az MSzC által átadott 6 db minta táblázat eKréta által történő értelmezése 

2. Az értelmezés alapján a valós adatok eKréta által történő előállítása 

3. Az előállított adatok betöltése a 6 db .xlsx fájlba (ebből 1 db félévente) 

4. Az 5 + 1 db valós adatokat tartalmazó .xlsx fájl megküldése az MSzC részére 

5. MSzC visszajelzés az eKréta adatszolgáltatás befogadásáról, a formai 

megfelelőségről 

6. A folyamat ismétlése olyan módon, hogy a következő havi adatszolgáltatás tartalmazza 

a korábbi hónapok adatait is (új adatok hozzáfűzése) 

4. Az MSzC által átadott minta táblázatok ismertetése 

A fejezet tartalmazza az MSzC által átadott minta táblázatok leírását, mely segíti az MSzC 

adatkérés eKréta által történő értelmezését.  

mszc_indi11_v3.xlsx 

Küszöbérték alatti osztályzat-átlageredménnyel rendelkező tanulók száma 

Adatmező 

megnevezése Adatmező értelmezése 

Sorszám Számláló típusú mező, minden rekordnak egyedi sorszáma van 

Dátum Év és hónap, amelyre a megadott adatok vonatkoznak 

Feladatellátási 

hely sorszáma 

Az MSzC feladatellátási helyeinek a KIR intézménytörzsben 

nyilvántartott egyedi sorszáma: 

− 002 - MSzC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

− 003 - MSzC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

− 004 - MSzC Kállay Rudolf Szakközépiskolája 

− 005 - MSzC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 

− 006 – MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

− 007 - MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma Kossuth Úti Telephelye  

Munkarend 

A munkarend mező két értéket vehet fel: 

− nappali 

− felnőtt 

A felnőtt munkarendben belül összevontan szerepel a nappali, esti és 

levelező tagozat. 

Képzéstípus 

A képzéstípus mező két értéket vehet fel: 

− szakgimnázium 

− szakközépiskola 

Évfolyam 

Az évfolyam mező által felvehető értékek: 

− 9 

− 10 

− 11 
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− 12 

− 13 

Küszöbérték alatti 

tanulók száma 

Azon tanulók száma [fő], akik esetében tanév elejétől az adott hónapig 

megszerzett osztályzatok átlaga (a magatartás és szorgalom 

értékelését, minősítését nem beleszámítva) a megadott 

küszöbértéknél, vagyis 2,5-nél alacsonyabb. ld. MSZC 

indikátorok_v5_ok_megvalósított_v1_eKRÉTA.xlsx 

 

 

mszc_indi12_v3.xlsx 

Potenciális évfolyamismétlők száma 

Adatmező 

megnevezése Adatmező értelmezése 

Sorszám Számláló típusú mező, minden rekordnak egyedi sorszáma van 

Dátum Év és hónap, amelyre a megadott adatok vonatkoznak 

Feladatellátási 

hely sorszáma 

Az MSzC feladatellátási helyeinek a KIR intézménytörzsben 

nyilvántartott egyedi sorszáma: 

− 002 - MSzC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

− 003 - MSzC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

− 004 - MSzC Kállay Rudolf Szakközépiskolája 

− 005 - MSzC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 

− 006 – MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

− 007 - MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma Kossuth Úti Telephelye  

Munkarend 

A munkarend mező két értéket vehet fel: 

− nappali 

− felnőtt 

A felnőtt munkarendben belül összevontan szerepel a nappali, esti és 

levelező tagozat. 

Képzéstípus 

A képzéstípus mező két értéket vehet fel: 

− szakgimnázium 

− szakközépiskola 

Évfolyam 

Az évfolyam mező által felvehető értékek: 

− 9 

− 10 

− 11 

− 12 

− 13 

Küszöbérték alatti 

tanulók száma 

Azon tanulók száma [fő] adott hónapban, akik esetében a tanév 

elejétől az adott hónapig megszerzett tantárgyankénti osztályzatok 

átlaga legalább egy tantárgyból 1,9 alatt van. ld. MSZC 

indikátorok_v5_ok_megvalósított_v1_eKRÉTA.xlsx 
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mszc_indi13_v3.xlsx 

Küszöbérték feletti igazolatlan hiányzással rendelkezők száma 

Adatmező 

megnevezése Adatmező értelmezése 

Sorszám Számláló típusú mező, minden rekordnak egyedi sorszáma van 

Dátum Év és hónap, amelyre a megadott adatok vonatkoznak 

Feladatellátási 

hely sorszáma 

Az MSzC feladatellátási helyeinek a KIR intézménytörzsben 

nyilvántartott egyedi sorszáma: 

− 002 - MSzC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

− 003 - MSzC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

− 004 - MSzC Kállay Rudolf Szakközépiskolája 

− 005 - MSzC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 

− 006 – MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

− 007 - MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma Kossuth Úti Telephelye  

Munkarend 

A munkarend mező két értéket vehet fel: 

− nappali 

− felnőtt 

A felnőtt munkarendben belül összevontan szerepel a nappali, esti és 

levelező tagozat. 

Képzéstípus 

A képzéstípus mező két értéket vehet fel: 

− szakgimnázium 

− szakközépiskola 

Évfolyam 

Az évfolyam mező által felvehető értékek: 

− 9 

− 10 

− 11 

− 12 

− 13 

Küszöbérték alatti 

tanulók száma 

Azon tanulók száma [fő] adott hónapban, akik esetében a tanév 

elejétől számított igazolatlan hiányzások számának összege elérte a 

megadott küszöbértéket, vagyis az 5 db-ot. ld. MSZC 

indikátorok_v5_ok_megvalósított_v1_eKRÉTA.xlsx 

 

 

mszc_indi14_v3.xlsx 

Szorgalomból hanyag minősítéssel rendelkezők száma 

Adatmező 

megnevezése Adatmező értelmezése 

Sorszám Számláló típusú mező, minden rekordnak egyedi sorszáma van 

Dátum Év és hónap, amelyre a megadott adatok vonatkoznak 



6 
 

Feladatellátási 

hely sorszáma 

Az MSzC feladatellátási helyeinek a KIR intézménytörzsben 

nyilvántartott egyedi sorszáma: 

− 002 - MSzC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

− 003 - MSzC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

− 004 - MSzC Kállay Rudolf Szakközépiskolája 

− 005 - MSzC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 

− 006 – MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

− 007 - MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma Kossuth Úti Telephelye  

Munkarend 

A munkarend mező két értéket vehet fel: 

− nappali 

− felnőtt 

A felnőtt munkarendben belül összevontan szerepel a nappali, esti és 

levelező tagozat. 

Képzéstípus 

A képzéstípus mező két értéket vehet fel: 

− szakgimnázium 

− szakközépiskola 

Évfolyam 

Az évfolyam mező által felvehető értékek: 

− 9 

− 10 

− 11 

− 12 

− 13 

Tanulók száma 

Azon tanulók száma [fő] adott hónapban, akik a tanévkezdéstől 

számítva legalább 1 alkalommal hanyag minősítést kaptak 

szorgalomból. ld. MSZC 

indikátorok_v5_ok_megvalósított_v1_eKRÉTA.xlsx 

 

 

mszc_indi15_v3.xlsx 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya 

 

Adatmező 

megnevezése 
Adatmező értelmezése 

Sorszám Számláló típusú mező, minden rekordnak egyedi sorszáma van 

Dátum Év és hónap, amelyre a megadott adatok vonatkoznak 

Feladatellátási 

hely sorszáma 

Az MSzC feladatellátási helyeinek a KIR intézménytörzsben 

nyilvántartott egyedi sorszáma: 

− 002 - MSzC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

− 003 - MSzC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

− 004 - MSzC Kállay Rudolf Szakközépiskolája 
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− 005 - MSzC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 

− 006 – MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

− 007 - MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma Kossuth Úti Telephelye  

Munkarend 

A munkarend mező két értéket vehet fel: 

− nappali 

− felnőtt 

A felnőtt munkarendben belül összevontan szerepel a nappali, esti és 

levelező tagozat. 

Képzéstípus 

A képzéstípus mező két értéket vehet fel: 

− szakgimnázium 

− szakközépiskola 

Évfolyam 

Az évfolyam mező által felvehető értékek: 

− 9 

− 10 

− 11 

− 12 

− 13 

Tanulók 

összlétszáma [fő] Tanulók összlétszáma 

Lemorzsolódással 

veszélyeztetett 

tanulók száma [fő] 

Az Nkt. vhr. 26/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 9 – 13. évfolyamon. 

(A jogszabály évfolyam meghatározásától eltérően.) 

Lemorzsolódással veszélyeztetett a tanuló, ha  

a) *  tudásuknak a tanév végi vagy félévi értékelésekor és 

minősítésekor az egy tizedesjegyig számított tanulmányi 

átlageredmény a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését 

nem beleszámítva nem éri el a közepes (3) szintet ha az alapfokú 

nevelés-oktatásban vesznek részt, és a 2,5 szintet, amennyiben a 

középfokú nevelés-oktatásban vesznek részt, vagy egy félév alatt vagy 

a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat; 

b) félévkor vagy a tanítási év végén tudásuk értékelésekor és 

minősítésekor egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot 

kaptak; 

c) félévkor vagy a tanítási év végén a magatartás minősítésekor 

rossz (2) minősítést kaptak; 

d) félévkor vagy a tanítási év végén a szorgalom minősítésekor 

hanyag (2) minősítést kaptak; 

e) évismétlésre kötelezettek; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200229.KOR#lbj234idd756
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f) a 26/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra 

vonatkoztatva 50 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő igazolatlan 

hiányzással rendelkeznek; 

g) szülői kérésre magántanulók vagy akiknek szülői kérésre a 

magántanulóvá minősítése folyamatban van; 

h) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény szerint 

menekültek, oltalmazottak, menedékesek; 

i) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerint veszélyeztetettnek 

minősülnek; 

j) a Gyvt. szerint ideiglenes hatállyal elhelyezettek vagy nevelésbe 

vettek vagy 

k) az alábbi feltételek közül legalább kettő fennáll: 

ka) a 26/A. § (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási időszakra 

vonatkoztatva a 100 tanítási órát és egyéb foglalkozást elérő igazolt 

mulasztással rendelkeznek, 

kb) kiemelt figyelmet igénylő tanulók a kiemelten tehetséges tanulók 

kivételével, 

kc) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, 

kd) általános iskolai nevelés-oktatásban vesznek részt, és 

betöltötték a tizenhatodik életévüket, 

ke) a középfokú nevelés-oktatásba tizenhatodik életévük betöltését 

követően léptek be. 

ld. MSZC indikátorok_v5_ok_megvalósított_v1_eKRÉTA.xlsx 

 

 

Figyelem! 

Az alábbi adatszolgáltatásra nem havonta, hanem félévente kerül sor. 

mszc_indi57_v2.xlsx 

Tanulmányi eredmények átlagának változásai 

 

Adatmező 

megnevezése 
Adatmező értelmezése 

Sorszám Számláló típusú mező, minden rekordnak egyedi sorszáma van 

Félév A mezőben felvehető értékek a következők: 
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− 2018/2019 I. félév 

− 2018/2019 II. félév 

− 2019/2020 I. félév 

− 2019/2020 II. félév 

Feladatellátási 

hely sorszáma 

 Az MSzC feladatellátási helyeinek a KIR intézménytörzsben 

nyilvántartott egyedi sorszáma: 

− 002 - MSzC Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

− 003 - MSzC Gépészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

− 004 - MSzC Kállay Rudolf Szakközépiskolája 

− 005 - MSzC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 

− 006 – MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma 

− 007 - MSzC Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Kollégiuma Kossuth Úti Telephelye  

Munkarend 

 A munkarend mező két értéket vehet fel: 

− nappali 

− felnőtt 

A felnőtt munkarendben belül összevontan szerepel a nappali, esti és 

levelező tagozat. 

Képzéstípus 

 A képzéstípus mező két értéket vehet fel: 

− szakgimnázium 

− szakközépiskola 

Félévi, ill. év végi 

bizonyítványban 

szereplő 

érdemjegyek 

átlaga 

A felsorolt paraméterek által azonosított tanulókra vonatkozóan a 

bizonyítványokban szereplő érdemjegyek átlaga. 

ld. MSZC indikátorok_v5_ok_megvalósított_v1_eKRÉTA.xlsx 

 


