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5. számú tanügy-igazgatási szabályzat

Törzslap
I.

II.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról 74.§ 96.§ 99.§ 112.§ 114§ 133.§ 194.§
paragrafusai szabályozzák a fent nevezett tanügy-igazgatási dokumentum vezetését.
A törzslapot az osztályfőnök vezeti.

III.

A tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell
kiállítani. (@Napló Elektronikus Iskolai Osztálynapló rendszer dokumentációs része
automatikusan generálja az osztályok törzslapjait. A „Törzslap az 1.-3. és felsőbb
évfolyamok szöveges minősítéséhez A.Tü. 30/a/gépi r.sz.” menüpont alatt érhető el.)

IV.

A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból és az
egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív).

V.

Az iskola a tanulókról – a tanévkezdést követő harminc napon belül – egyéni törzslapot
állít ki.

VI.

Az egyéni törzslap tartalmazza:
a) a törzslap sorszámát,
b) a tanuló nevét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás
jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát, oktatási azonosító
számát, születési helyét és idejét, anyja születéskori nevét,
c) a tanuló osztálynaplóban szereplő sorszámát,
d) a tanuló által elvégzett évfolyamot,
e) a tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését,
f) a tanuló által tanult tantárgyakat, és ezek év végi szöveges minősítését,
g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat,
h) az összes mulasztott óra számát, külön-külön megadva az igazolt és igazolatlan
mulasztásokat,
i) a nevelőtestület határozatát,
j) a tanulmányok alatti vizsgára vonatkozó adatokat,

Iktatószám:

OM azonosító: 035385
Telefon: +36-1-433-1200
Fax: +36-1-260-7260
E-mail: foigazgatosag@kaszk.hu
www.kaszk.hu

Ügyintéző: Darvas Péterné
tanügy-igazgatási főigazgató-helyettes

k) a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos helyzet, halmozottan
hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából
következő döntéseket, határozatokat, záradékokat.
VII.

Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel
kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény
számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját.

VIII.

Az egyéni törzslapokat a középfokú iskolai tanulmányok befejezését követően, a törzslap
külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és ilyen módon kell
tárolni.

IX.

A törzslap külívén fel kell tüntetni a kiállító iskola nevét, címét, OM azonosítóját, a
megnyitás és lezárás helyét és idejét, az osztályfőnök és az igazgató aláírását és az
intézmény körbélyegzőjének lenyomatát.

X.

A törzslap külíve tartalmazza:
a) az osztály megnevezését,
b) az osztály egyéni törzslapjainak az osztálynaplóval és bizonyítvánnyal való
összeolvasásának tényét igazoló összesítés évenkénti hitelesítését,
c) a hitelesítést végző osztályfőnök és az összeolvasó tanárok, valamint az igazgató
aláírását,
d) a törzslap külívének lezárásakor hatályos osztálynévsort (a tanuló sorszáma, neve,
törzslapszáma feltüntetésével).

XI.

A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok, adatok
alapján – póttörzslapot kell kiállítani.

XII.

A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az
osztályfőnök és az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó-pedagógus felelős.

XIII.

A törzslapra és a bizonyítványba a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a
továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket a megfelelő záradékkal kell feltüntetni. Az
iskola által alkalmazható záradékokat az 1. melléklet tartalmazza.

XIV.

Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat
iktatószámát, a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették
vagy érvénytelenné nyilvánították.

XV.

Az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a
közösségi szolgálat teljesítését

XVI.

Törzslapok, póttörzslapok nem selejtezhetők. (a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. sz.
melléklet „Irattári terve” szerint)

XVII.

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy
tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló
több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi
elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai
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évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a törzslapján
valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az
adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.
1. melléklet:
Az iskolák által alkalmazott záradékok
Záradék

Dokumentum
ok

1.

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

Bn., N., TI.,
B.

2.

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

Bn., TI.

alapján

3.

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

Bn., TI., N.

4.

Tanulmányait évfolyamismétléssel kezdheti meg, vagy osztályozó
vizsga letételével folytathatja.

Bn., TI., N.

5

. ..... tantárgyból tanulmányait egyéni továbbhaladás szerint végzi.

N., Tl., B.

6.

Mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól

N., Tl., B.

7.

..... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben
teljesítette a következők szerint: ....

N., Tl., B.

8.

Egyes tantárgyak tanórai látogatása alól az 20......../..... tanévben
felmentve ............................................ miatt.

N., TI., B.

Kiegészülhet:
osztályozó vizsgát köteles tenni
9.

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

N., TI.

10.

Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ....................... tantárgy tanulása
alól.

N., TI., B.

Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is.
11.
12.
13.

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

N., TI.

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

N., TI., B.

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

N.

Kiegészülhet:
Osztályozó vizsgát köteles tenni.
14.

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

N., TI.

15.

A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba léphet,
vagy

N., TI., B.

A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait
tanulmányait .......................... évfolyamon folytathatja.

befejezte,

16.

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

N., TI.

17.

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

N., TI., B.,

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

TI., B.

18.

A .................. évfolyam követelményeit
évfolyamot meg kell ismételnie.

N., TI., B.

19.

A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.

nem teljesítette,

az

TI., B.

Évfolyamot ismételni köteles.
20.

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

N., TI.

21.

Osztályozó vizsgát tett.

TI., B.

22.

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

TI., B.

23.

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

TI., B.

24.

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

TI., B.

25.

Az osztályozó (javító-) vizsgát engedéllyel a(z) ................................
iskolában független vizsgabizottság előtt tette le.

TI., B.

26.

A(z)
..........................
tanulmányait.

TI., B., N.

27.

Tanulmányait ......................................... okból megszakította, a
tanulói jogviszonya .......................................-ig szünetel.

Bn., TI.

28.

A tanuló jogviszonya

Bn., TI., B.,
N.

szakképesítés

évfolyamán

a) kimaradással,
b) ................... óra igazolatlan mulasztás miatt,
c) egészségügyi alkalmasság miatt,

folytatja
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d) térítési díj, tandíj fizetési hátralék miatt,
e) ........................ iskolába való átvétel miatt
megszűnt, a létszámból törölve.
29.

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

30.

............................ fegyelmi büntetésben részesült.
végrehajtása .............. ........................-ig felfüggesztve.

31.

Tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén

N.
A büntetés

Tl.
Bn., TI., N.

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.
32.

Tankötelezettsége megszűnt.

Bn.

33.

A ................. szót
helyesbítettem.

34.

A
bizonyítvány
érvénytelenítettem.

35.

Ezt a póttörzslapot a(z) ........................ következtében elvesztett
(megsemmisült) eredeti helyett ............... adatai (adatok) alapján
állítottam ki.

Pót. TI.

36.

Ezt a bizonyítványmásodlatot az elveszett (megsemmisült) eredeti
helyett ................ adatai (adatok) alapján állítottam ki.

Pót. TI.

37.

A bizonyítványt ..... kérelmére a ..... számú bizonyítvány alapján,
téves bejegyzés miatt állítottam ki.

Tl., B.

38.

Pótbizonyítvány.
Igazolom,
hogy
név
......................................................................,
anyja
neve
...................................................................................................
a(z)
.............................................. iskola ............................................. szak
(szakmai, speciális osztály, két tanítási nyelvű osztály, tagozat)
...................... évfolyamát a(z) ........................ tanévben eredményesen
elvégezte.

Pót. B.

39.

Az iskola a tanulmányi eredmények bejegyzéséhez, a kiemelkedő
tanulmányi eredmények elismeréséhez, a felvételi vizsga
eredményeinek bejegyzéséhez ................ vizsga eredményének

(szavakat) osztályzato(ka)t

..........

lapját

téves

....................-ra

bejegyzés

miatt

TI., B.

B.
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befejezéséhez vagy egyéb, a záradékok között nem szereplő, a
tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a záradékokat
megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki.
40.

Érettségi vizsgát tehet.

TI., B.

41.

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

TI., B., N.

42.

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

43.

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

44.

Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel)
osztályozott tanulóval lezártam.

45.

Ezt az osztályozó naplót ................ azaz .................... (betűvel)
osztályozott tanulóval lezártam.

N.

N.

46.

Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévig …….. óra közösségi
szolgálatot teljesített.

B.

47.

A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges
közösségi szolgálatot

TI.

48.

…..(nemzetiség megnevezése) kiegészítő nemzetiségi tanulmányait a
nyolcadik/tizenkettedik évfolyamon befejezte

Tl., B.

Beírási napló:
Osztálynapló:
Törzslap:
Bizonyítvány:

Bn.
N.
Tl.
B.

