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KPF/3495-1/2022. 

A Difer adatszolgáltatás eljárásrendje 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet. 12. § (9) bekezdése szerint: 

„A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek 

sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos 

tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését 

hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység 

megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2022. október 28-ig a Hivatal által 

meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az 

iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig elvégzik.” 

Jelen dokumentum a fenti jogszabály szerinti adatszolgáltatás eljárásrendjét ismerteti. 

1. Az adatszolgáltatásra kötelezett intézmények 

Az adatszolgáltatást minden általános iskolai feladatot ellátó intézménynek minden, a köznevelés/szakképzés információs rendszere 

(a továbbiakban: KIR/SZIR) szerint általános iskolai feladatot ellátó feladatellátási helyére vonatkozóan el kell végeznie. Az 

adatszolgáltatási kötelezettség a csak sajátos nevelési igényű tanulókat oktató-nevelő intézményekre is vonatkozik. 

2. Az adatszolgáltatás módja 

Az adatszolgáltatást az e célra szolgáló Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) online adatközlő felületén (a továbbiakban: 

adatszolgáltató rendszer) kell elvégezni. 

Az adatszolgáltató rendszer az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) honlapján (www.oktatas.hu) érhető el a 

Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer/DIFER adatbegyűjtés menüpontban. 

Az adatszolgáltatást minden általános iskolai feladatot ellátó intézménynek el kell végeznie. Az adatszolgáltató rendszerben kell 

nyilatkozni arról, ha az intézménynek valójában nincs első évfolyama, vagy csak felnőttoktatással foglalkozik, vagy nem magyar 

tanrend szerint oktat. 

A tanév rendjében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség az igazoltan sajátos nevelési igényű/beilleszkedési tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulókra is kiterjed. Az intézmény a sajátos nevelési igényű tanulóiról, a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulókról, illetve ezen tanulókból álló osztályairól is köteles adatot szolgáltatni. 

3. Az adatszolgáltató rendszer 

A program használatához szükséges jogosultságokat a Mesterjelszó-kezelő rendszerben kell kiosztani, melyhez az adatszolgáltató 

rendszer belépő oldalán elhelyezett Használati útmutató nyújt segítséget. 

Intézményvezetői jogosultsággal szükséges első belépéskor nyilatkozni arról, hogy az intézmény érintett-e az adatszolgáltatásban 

és az adatszolgáltatás lezárását is csak intézményvezetői szintű jogosultsággal lehet elvégezni. Intézményvezetői belépéshez be kell 

jelölni a belépőoldalon a szükséges jelölőnégyzetet. 

Az adatszolgáltató rendszer megújult, használatához részletes útmutató készült, amelyet a felhasználók belépést követően a 

„Felhasználói útmutató” ikonra kattintva tölthetnek le. Kérjük, hogy a belépést követően mindenképpen tanulmányozzák át a 

felhasználói útmutatót.  

4. Határidők 

Az adatszolgáltatás lezárásának határideje 2022. október 28., ettől az időponttól kezdve az adatszolgáltató rendszerben megadott 

adatok már nem módosíthatók. 

A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig kell elvégezniük. Az elvégzett vizsgálat anyagát 

dokumentálni és irattárazni az iskolában szükséges, azt nem kell megküldeni a Hivatalnak. 

5. Segítségnyújtás 

A Difer adatszolgáltatással és a vizsgálattal kapcsolatos gyakran ismételt kérdések és az azokra adott válaszok a Hivatal honlapján 

(www.oktatas.hu) olvashatók, az alábbi elérési útvonalon keresztül: Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer/Gyakran ismételt kérdések. 

Az adatszolgáltató rendszer használatával és az adatrögzítéssel kapcsolatos kérdést a difer@oh.gov.hu e-mail címre lehet 

megküldeni. Az e-mailben feltétlenül szükséges az intézmény OM azonosítójának, illetve az intézményi kapcsolattartó 

nevének és telefonszámának megadása. 

 

Szerkesztés lezárva: 2022. október 12. 
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