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Jogszabályi háttér
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 24. § (1) bekezdése értelmében a köznevelési intézmények
a rájuk vonatkozó közzétételi lista elemeit a köznevelés információs rendszere
(a továbbiakban: KIR) e célra szolgáló önálló alrendszerében, az ún. információs tájékoztató
rendszerben (a továbbiakban: KIR INFO) teszik közzé az október 1-jei állapotnak megfelelően.
A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább
nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon
belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.
A Vhr. 24. § (2) bekezdésének megfelelően, ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben
vagy a KIR más rendszerében szerepel, az adatot a Hivatal az OSAP-jelentésből megismerhető
formában és tartalommal teszi közzé. A Vhr. 24. § (3) bekezdése alapján az újonnan létrejött
köznevelési intézmény képviselője a működés megkezdését követő két hónapon belül, iskola
esetében október 31-ig köteles a tájékoztató rendszerbe a közzétételi listát és
dokumentumokat megküldeni. A valamennyi nevelési-oktatási intézményre vonatkozó,
általános közzétételi lista tartalmi elemeit a Vhr. 23. § (1) bekezdése sorolja fel, míg a csak
egyes feladatokat ellátó intézményeket érintő, speciális közzétételi listák a 23. § (2)-(6)
bekezdéseiben kerültek rögzítésre.

Bejelentkezés
A rendszer a http://www.oktatas.hu/ felületen a KIR HIVATALI ÜGYEK / Köznevelési
intézmények adatai, jelentései / Intézményi közzétételi listák módosítása menüponton
keresztül érhető el.
A bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és a hozzá tartozó jelszót a KIR
Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben a köznevelési intézmények információs
tájékoztató rendszerének használatához kiadott jogosultsággal lehet beállítani.
Az OM azonosító, a Felhasználói név és a Jelszó mezők kitöltését követően, a Belépés gombra
való kattintás után (1. ábra) a KIR INFO Adatszolgáltató modul felülete töltődik be.

1. ábra
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Adatszolgáltató modul
Az Adatszolgáltató modul a KIR INFO alrendszeren belül egy olyan webes alkalmazás, amelybe
a köznevelési intézmények fel tudják venni a jogszabályban megfogalmazott, esetükben
releváns közzétételi lista elemeket, illetve azokat aktualizálni tudják.
A bejelentkezést követően csak azok a mezők jelennek meg, melyek az intézmény
szempontjából relevánsak.
A kitöltendő mezők esetében megkülönböztetünk
a) szabadszöveges mezőket,
b) dátum típusú mezőket és
c) mezőket, melyek esetében listából választhatjuk az értéket.
A szabadszöveges mezők kitöltése történhet billentyűzetről történő begépeléssel, illetve
lehetőségünk van szöveg vágólapról történő bemásolására. A mezők kötelezően kitöltendők.

Adatok csoportosítása
Az adatokat a KIR INFO alrendszerben különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk.
Az egyik csoportosítási szempont aszerint tesz különbséget az adatok között, hogy az adatok
bevitele milyen módon történik.
Csoportosítás I.:
a) Az adatok betöltésre kerülnek az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egyéb, más
KIR alrendszereiből vagy kutatói adatbázisaiból:


Intézményi alapadatok



Intézményi statisztikai adatok



Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai (a közzétételi
listában URL-ként jelenik meg)



Az intézmény érettségi adatai (a közzétételi listában URL-ként jelenik meg)

b) Az adott intézmény által történik meg az adatrögzítés beviteli mezőkön keresztül.
c) Az intézmény feltölti a dokumentumokat.
Csoportosítás II.:
a) Általános, minden intézmény által kötelezően megadandó adatok.
b) Speciális, intézménytípustól függő adatok.
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Blokkok
Az Adatszolgáltató modulban az adatok megjelenítése, megadása blokkokban történik.
Az intézmények a következő lehetőségek közül tudnak választani:
a) intézményi szinten vagy
b) feladatellátási hely szinten akarják az adatszolgáltatást elvégezni (2. ábra).

2. ábra
A feladatellátási helyek listája tartalmazza a feladatellátási hely azonosítóját, nevét és címét.
Az adatszolgáltatás a következő módokon teljesíthető:
a) csak intézményi szinten
b) intézményi szinten és feladatellátási helyek szintjén
c) csak feladatellátási hely szinten (ekkor az összes feladatellátási helyre vonatkozóan
kötelező az adatok megadása)
Amennyiben az intézmény egy feladatellátási hellyel rendelkezik, úgy nincs lehetőség külön
intézményi és feladatellátási hely szintű kitöltésre.

5

KIR KÖZZÉTÉTELI LISTA

Felhasználói kézikönyv

Az Adatszolgáltató modulban a következő blokkokat különböztethetjük meg:
a) Általános közzétételi lista elemek megadása
(3. ábra)

3. ábra


A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató (szabad szöveges mező)



A beiratkozásra meghatározott idő (szabad szöveges mező)



A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma (szabad szöveges
mező)



Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke,
a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési
feltételeket is (szabad szöveges mező)



A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és időpontjai (szabad szöveges mező)



Megállapítások listája (a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje,
az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb
ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai, több sor is rögzíthető):
-

Ellenőrző szerv (listából)
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-

Kezdő dátum (dátum típusú mező)

-

Vég dátum (dátum típusú mező)

-

Ellenőrzés típusa (listából)



A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje (szabad szöveges mező)



Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai (szabad szöveges mező)



A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával (szabad szöveges mező)

A további blokkok intézménytípustól függően jelennek.
b) Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek
(4. ábra)

4. ábra


A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok (szabad
szöveges mező)



A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége (szabad
szöveges mező)



A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai (szabad szöveges mező)



Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei,
a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje (szabad szöveges mező)



Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma (szabad
szöveges mező)

7

KIR KÖZZÉTÉTELI LISTA

Felhasználói kézikönyv

c) Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek
(5. ábra)

5. ábra


A szabadidős foglalkozások köre (szabad szöveges mező)



Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége (szabad szöveges mező)



A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám (szabad
szöveges mező)

d) Speciális közzétételi lista alapfokú művészeti iskolai feladatot ellátó intézményeknek
(6. ábra)

6. ábra


Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamok száma (szabad szöveges mező)



Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken,
versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel (szabad szöveges mező)



A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények (szabad
szöveges mező)
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Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai (szabad szöveges mező)



A helyi kulturális életben történő szerepvállalás (szabad szöveges mező)

e) Speciális közzétételi lista pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai szakmai-szolgáltató
feladatot ellátó intézményeknek (7. ábra)

7. ábra
Az alábbi adatok feltüntetésére a feltölthető „Kiegészítő közzétételi adatok”
dokumentumban van lehetőség:


A működés rendje



A nevelési-oktatási intézményekkel, a szülőkkel való kapcsolattartás formája és
módja



Tanévenkénti bontásban a díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások, azok
díjtételei

Blokkok szerkesztése
A mezőkbe történő adatfelvitelhez a mező jobb oldalán látható Módosítás gombot kell
választani (8. ábra).

8. ábra
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A megjelenő Módosítandó adat ablakban van lehetőség a szöveg bevitelére (9. ábra).

9. ábra
A szabad szöveges mezők esetében a szöveg begépelését, bemásolását követően kattintsunk
a Mentés gombra.
A Megállapítások listájához az Új megállapítás gombra kattintva tudunk rögzíteni adatokat,
több megállapítás felvételére is lehetőség van.
A tévesen felvett megállapítás átírásához a Módosítás gombot válasszuk, illetve
a megállapítást ki is tudjuk törölni a mellette látható Törlés gomb segítségével (10. ábra).

10. ábra
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A Megállapítások listájának szerkesztéséhez listából lehet választani a mezők értékét
(11. ábra).

11. ábra
A blokkok végén látható Blokkban rögzített adatok elvetése gomb a teljes blokk tartalmának
törlésére szolgál (12. ábra).

12. ábra
A gombra kattintva megjelenik egy figyelmeztető üzenet, mely jelzi a felhasználónak, hogy
a blokkban szereplő valamennyi adat törlésre kerül (13. ábra).

13. ábra

Működését meghatározó dokumentumok (szervezeti és működési
szabályzat, házirend, pedagógiai program) feltöltése
A Vhr. 23. § (1) bekezdés g) pontja alapján a köznevelési intézményeknek szervezeti és
működési szabályzatukat, házirendjüket és pedagógiai programjukat fel kell tölteniük a KIR
INFO felületére.
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A dokumentumok feltöltéséhez a dokumentumok melletti Új feltöltése gombot kell választani
(14. ábra).

14. ábra
A dokumentumok PDF formátumban tölthetők fel, az egyes dokumentumok feltöltési korlátja
20 MB. A feltöltésnél a Jóváhagyás dátuma mező értékét is meg kell adni (15. ábra).

15. ábra
A feltöltött dokumentumok az Adatszolgáltató modulból letölthetők, törölhetők, illetve felül
is írhatók új dokumentum feltöltésével (16. ábra).

16. ábra
A pedagógiai-szakmai szolgáltatók és a pedagógiai szakszolgálatok esetében csak az alábbi
két dokumentum feltöltésére van lehetőség (17. ábra).:
-

kiegészítő közzétételi dokumentum
szervezeti és működési szabályzat

12

KIR KÖZZÉTÉTELI LISTA

Felhasználói kézikönyv

17. ábra

Az adatszolgáltató felület lezárása, a közzétételi lista publikálása
Az intézményi közzétételi lista publikálása az Adatszolgáltató adatlap lezárását követően
történik meg.
A lezárás abban az esetben végezhető el, ha minden mező a szerkesztett adatlapokon ki van
töltve, az intézményi dokumentumok pedig feltöltésre kerültek.
Az adatszolgáltatás teljesítéséhez az intézmények következő lehetőségek közül tudnak
választani:
a) Csak intézményi szinten töltik ki az adatlapot.
b) Intézményi szinten kitöltik az adatlapot, valamint kitöltik bizonyos feladatellátási
helyek adatlapját is.
c) Az összes feladatellátási hely adatlapját kitöltik, intézményi adatlapot nem töltenek.
Ebben az esetben valamennyi feladatellátási hely adatlapját ki kell tölteni!
Amennyiben az intézmény egy feladatellátási hellyel rendelkezik, úgy nincs lehetőség külön
intézményi és feladatellátási hely szintű kitöltésre (az adatszolgáltatás ekkor intézményi
szintű).
Abban az esetben, ha feladatellátási helyre vonatkozóan töltik az adatlapot, előfordulhat,
hogy nem a megfelelő feladatellátási helyhez kezdik meg az adatok rögzítését. Ekkor a tévesen
kitöltött adatlap blokkjainak törléséhez a Blokkban rögzített adatok elvetése gombot kell
választani. Amennyiben egyszerűen kitörlik a mezők tartalmát, a rendszer továbbra is várja
az adatokat az adatlapra és lezárásnál hibaüzenetet fog adni.
Fontos, hogy ebben az esetben a feladatellátási helyhez feltöltött dokumentumokat is törölni
kell a sikeres lezáráshoz!
A Lezárás gomb az Adatszolgáltató adatlap tetején található, intézményi szintű adatlapon
állva. Abban az esetben, ha feladatellátási hely adatlapját is töltöttük, a lezáráshoz át kell
váltani az intézményi adatlapra.
A lezárás a teljes intézményi adatszolgáltatásra vonatkozik, a feladatellátási helyek adatlapján
ezt külön nem tudjuk megtenni.
A lezárást megelőzően az adatlap státusza nyitott (nem publikált), továbbá a Lezárás gomb
jelenik meg az ablak tetején (18. ábra).
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18. ábra
Amennyiben nem töltöttünk ki minden mezőt, nem töltöttünk fel minden dokumentumot,
a Lezárás gomra kattintva a rendszer hibaüzenetet ad (19. ábra).

19. ábra
A hiányzó adat megadását követően a Lezárás gombra kattintva a felület tetején ekkor
az adatlap státusza lezárt (publikált).
A Visszanyitás gomb segítségével az adatlap visszanyitható és a módosítások elvégezhetők.
Fontos, hogy a módosítások elvégzését követően ismételten zárják le az adatlapot!
A lezárt adatszolgáltató felületen megjelent a PDF letöltése gomb, melynek segítségével
az Adatszolgáltató adatlapról letölthető az intézményi közzétételi lista PDF formátumban
(20. ábra).

20. ábra
A felületről való kijelentkezést az adatlap jobb felső sarkában lévő gombra kattintást követően
a Kilépés parancsot választva tudjuk megtenni (21. ábra).

21. ábra

A közzétételi lista elérése
A köznevelési intézmények közzétételi listája a KIR „Intézménykereső, Intézményi adatok
megtekintése” modulján keresztül a Közzétételi lista felirat melletti linkre kattintva bárki
számára hozzáférhető.
A linkre kattintva megjelenik a közzétételi lista ablaka, mely információkat tartalmaz
a közzétételi listára, továbbá az intézményi dokumentumokra vonatkozóan (22. ábra).
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22. ábra
A közzétételi lista letölthető a felületről a Közzétételi lista letöltése (PDF) gombra kattintva.
A közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma mutatja azt a dátumot, amikor
az intézmény utoljára végzett mentést az adatszolgáltató felületen.
Az intézmény működését meghatározó dokumentumok letöltésére is van lehetőség, mellettük
a jóváhagyás dátuma jelenik meg.
Amennyiben egy intézmény nem zárta le az adatszolgáltatást, úgy nincs letölthető közzétételi
listája (23. ábra).

23. ábra

A KIR közzétételi listájának tartalmi elemei
A lenti mezők egy része az Adatszolgáltató modulban nem jelenik meg, hanem betöltődik
a Hivatal egyéb, más KIR alrendszereiből vagy kutatói adatbázisaiból.
1) Intézményi alapadatok


az intézmény OM azonosítója



az intézmény megnevezése



székhelyének címe



az intézmény székhelyének megyéje



az intézmény vezetője



telefonszáma



e-mail címe
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ellátott feladatok



a fenntartó megnevezése



a fenntartó címe



a fenntartó típusa



a fenntartó képviselője



a fenntartó telefonszáma



a fenntartó e-mail címe



az intézmény működő feladatellátási helyeinek felsorolása alapadatokkal
(megnevezés, cím), illetve ellátott feladatokkal

2) Általános közzétételi lista elemek


A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató



A beiratkozásra meghatározott idő



A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma



Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb
díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá
tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke,
a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési
feltételeket is



A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének
nyilvános megállapításai és időpontjai



Megállapítások listája (a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami
Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések,
vizsgálatok nyilvános megállapításai)



A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje



Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb
rendezvények, események időpontjai



A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére
vonatkozó jogszabályok megtartásával

A további blokkok intézménytípustól függően jelennek.
3) Speciális közzétételi lista óvodai feladatot ellátó intézményeknek


Óvodai csoportok száma



Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
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4) Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek


Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei



A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok



Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei



A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége



A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai



Az osztályozó vizsga tantárgyankénti,
a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje



Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

évfolyamonkénti

követelményei,

5) Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek


A szabadidős foglalkozások köre



Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége



A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám

6) Speciális közzétételi
intézményeknek

lista

alapfokú

művészeti

iskolai

feladatot

ellátó



Az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző
évfolyamok száma



Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken,
versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel



A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények



Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai



A helyi kulturális életben történő szerepvállalás

7) Speciális közzétételi lista pedagógiai szakszolgálati és pedagógiai szakmai
szolgáltató feladatot ellátó intézményeknek (az intézmény „Kiegészítő közzétételi
adatok” dokumentuma tartalmazza)


A működés rendje



A nevelési-oktatási intézményekkel, a szülőkkel való kapcsolattartás formája és
módja



Tanévenkénti bontásban a díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatások, azok
díjtételei

A közzétételi lista blokkjai először intézményi szinten, majd feladatellátási helyenként jelennek
meg.
Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem, hívja
az Oktatási Hivatal KIR osztályának +36-1-374-2450-es telefonszámát hétfőtől csütörtökig
8:00 és 16:30, pénteken 8:00 és 14:00 között.
Együttműködését köszönjük.
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