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Tárgy: Adatszolgáltatás a Diagnosztikus 

fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazására 

vonatkozóan 

Iktatószám: KPF/1976-1/2011 

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 

 

A 2011/2012. tanév rendjéről, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI 

rendelet 9. § (5) bekezdése szerint a tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni 

hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános 

iskolai feladatot ellátó intézmények igazgatói 2011. 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 az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő 

pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (továbbiakban: Difer) 

alkalmazását. 

Az intézmények vezetői 2011. október 28-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. 

(Figyelem! A tanulók személyes adatait – név, születési idő stb. – semmilyen formában nem szabad megküldeni az 

Oktatási Hivatalnak!) 

Az adatközléshez a www.kir.hu oldalon megtalálható Difer adatszolgáltatás elnevezésű programfelületet kell 

használni. Adatszolgáltatásra csak ezen a programfelületen van lehetőség. 

 

Figyelem! Az adatszolgáltatást minden – a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) nyilvántartás szerint − 

általános iskolai feladatot ellátó intézménynek el kell végeznie, az adatközlésre szolgáló programot használatba 

kell vennie.  

Az adatlap kitöltésére szolgáló on-line adatközlő felület 2011. október 3-ától lesz elérhető a www.kir.hu címen 

a Difer adatszolgáltatás linkre kattintva. A program használatához részletes útmutató készült, amelyet a 

felhasználók a programba belépve érhetnek el és nyomtathatnak ki a főoldal felső részén található „Segítség” 

ikonra kattintva.  

Kérjük, hogy a belépést követően mindenképpen tanulmányozzák át a felhasználói útmutatót. 

Az adatszolgáltatás során az iskoláknak az alábbi eljárást kell követniük: 

1. A rendszer felhasználói felülete webes felület, használatához internetkapcsolatra van szükség. A program a 

következő webcímen érhető el: www.kir.hu. (A megadott címet a böngésző címsorába kell begépelni.) A webcím 

beírása után a Difer adatszolgáltatás linkre kell kattintani, ekkor a bejelentkező oldal jelenik meg, ahol rövid 

információ olvasható a belépéssel kapcsolatban. 

2. A programba történő belépéshez szükséges felhasználónevet és belépési jelszót az Intézményvezetői 

Mesterjelszó-kezelő rendszer segítségével az adott intézmény vezetője határozza meg. Figyelem! Az 

adatszolgáltatás telephelyenként történik. A felhasználónévhez minden esetben hozzá kell rendelni az(oka)t 

a telephelye(ke)t is, amelynek adatait az adott felhasználó kezelni fogja. Az adatszolgáltatás lezárását csak 

az a felhasználó végezheti el, aki minden a Difer mérésben érintett telephelyhez jogosultságot kapott.  

Az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszer használatához készített rövid útmutató a program 

belépésre szolgáló oldaláról érhető el. Az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerrel kapcsolatos kérdés 

esetén a Közoktatási Információs Iroda ügyfélszolgálatához kell fordulni (telefon hétfőtől péntekig  

8-16:30 óráig: 06/96/510-000). 

3. A belépéshez meg kell adni az iskola OM azonosítóját, az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszer 

segítségével meghatározott felhasználónevet és jelszót (a felhasználónév és a jelszó beírásakor figyelni kell a 

kisbetűs és nagybetűs írásmódra, valamint arra, hogy a betűk között nincs szóköz), majd ezt követően a „Belépés” 

ikonra kell kattintani. 

4. Az intézményi adatokban (név, cím, telefonszám stb.) szükséges változtatásokat kizárólag a megfelelő 

jogosultsággal rendelkező személy kezdeményezheti a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak 

szerint a www.kir.hu oldalon, az Intézményi adatok módosítása menüpont alatt. Az ebben a menüpontban 

kezdeményezett változtatások átvezetése után a Difer adatszolgáltatás programban is az új intézményi adatok 

fognak megjelenni. 

5. Az intézmény valamennyi olyan telephelyére vonatkozóan adatot kell szolgáltatni, amelyik a KIR 

nyilvántartás szerint általános iskolai feladatot lát el. Ha az adott telephely nem érintett a mérésben (pl. az 

adott intézményben nincs mérésben érintett első évfolyam, nincs az első évfolyamon mérésben érintett tanuló, 
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nincs a telephelyen általános iskolai oktatás, vagy csak felnőttoktatás van, a telephely megszűnt stb.) az erre 

vonatkozó információt szintén az adatszolgáltató programban kell jelezni. Figyelem! A programba belépve 

kell közölni azt is, ha az intézmény egyetlen telephelye sem érintett a mérésben. 

6. Ugyancsak a programban kell jelezni, ha az 1. évfolyamon nincs olyan tanuló, akinél szükséges a 

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása.  
7. A rögzítésre vonatkozó részletes információkat a felhasználói útmutató tartalmazza. Kérjük, az adatszolgáltatás 

megkezdése előtt olvassák el a felhasználói útmutatót. 

8. A kitöltött adatlapokat ki kell nyomtatni, és el kell helyezni az iskola irattárában. A kinyomtatott adatlapokat 

nem kell beküldeni az Oktatási Hivatalnak.  

9. Az internetes adatszolgáltatás lezárásának időpontja 2011. október 28., ettől az időponttól kezdve a már 

megadott adatok nem módosíthatóak. 

10. Az előző pontokban részletezett adatszolgáltatás a csak sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézmények 

számára is kötelező. 

 

A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2011. december 9-ig kell elvégezniük. 

Kérjük, hogy a vizsgálat anyagát dokumentálják és irattárazzák. (Az elvégzett vizsgálat anyagát nem kell megküldeni 

az Oktatási Hivatalnak.) 
A vizsgálat lebonyolításához felhasználandó Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára (Difer) 

elnevezésű programcsomagot minden általános iskola részére biztosítottuk 2002-ben, illetve 2004-ben. Azok az 

iskolák, amelyek valamilyen okból jelenleg nem rendelkeznek a mérőeszközzel, a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 

rendszert kereskedelmi forgalomban tudják beszerezni. Ezzel kapcsolatosan a www.mozaik.info.hu címen tudnak 

bővebben tájékozódni. 

 

A létszámadatok bejelentésével kapcsolatos kérdéseiket kérjük, írják meg a difer@oh.gov.hu e-mail címre. 

 

 

 

Budapest, 2011. október 3. 

       

 

Üdvözlettel: 

   

Pósfai Péter s. k.  

                          közoktatás-szakmai elnökhelyettes 
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