
 
Ügyiratszám: KPF/721-1/2022. 

Tárgy: Tájékoztató a 2022. évi digitális országos mérésekről 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Intézményvezető Úr! 

A 2021. szeptember 27-én megküldött tájékoztatóban jeleztük (iktatószám: KPF/4042-1/2021., tárgy: Információk a 

2022.évi digitális országos mérésekről), hogy a 2021/2022. tanévi országos mérések a korábbi évektől eltérően 

kerülnek lebonyolításra. Az információk elérhetők a Digitális országos mérések 2022-től linkre kattintva. Kérjük, 

hogy tanulmányozzák át, ismerjék meg a tájékoztató anyagokat, feladattípusokat. A honlapon nyilvánosságra hozott 

információk segítik a digitális országos mérés lebonyolítására való eredményes felkészülést. 

 

Jelen levelünkkel egy időben megkezdődik az országos mérési programok lebonyolításához szükséges intézményi 

adatszolgáltatás időszaka. Az adatszolgáltatást minden, a KIR/SZIR nyilvántartás szerint az országos mérések 

szempontjából releváns alapfeladatot ellátó intézmény esetében el kell végezni.  

1. Az iskolának a mérésekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatait az Országos mérések adatbegyűjtő és -

kezelő rendszerében (a továbbiakban: adatbegyűjtő rendszer) kell elvégezniük, melyet a mai napon 

megnyitottunk. 

Az adatbegyűjtő rendszer megújult, a Mesterjelszó-kezelő rendszerben új projektek kerültek kialakításra, ezért 

a program használatához új jogosultságok kiosztása szükséges. A jogosultságok kiosztásához az adatbegyűjtő 

rendszer belépő oldalán elhelyezett „Útmutató az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer 

használatához” nyújt segítséget. Első lépésként mindenképpen intézményvezetői jogosultsággal be kell 

lépni az adatbegyűjtő rendszerbe, csak intézményvezetői jogosultsággal lehet nyilatkozni arról, hogy az 

intézmény érintett-e az országos mérésekben. 

2. Az országos mérések adatszolgáltatásához, valamint az országos mérések lebonyolításához Adminisztrációs 

és programhasználati útmutató címmel részletes útmutató készült, mely jelenleg elsősorban az 

adatszolgáltatáshoz nyújt segítséget, de már most tartalmaz információkat a mérések megszervezéséhez és 

lebonyolításához. Tájékoztatjuk, hogy az útmutató a jövőben kiegészítésre, bővítésre kerül, kérjük, kísérjék 

figyelemmel a változásokat. 

Az adatszolgáltatás megkezdése előtt gondosan tanulmányozzák át az útmutatót! 

3. A szakképzési törvény hatálya alá tartozó intézmények esetében fontos, hogy a SZIR továbbítsa a mérésben 

érintett tanulók adatait az adatbegyűjtő rendszer számára.  

Ahhoz, hogy az osztályok és a tanulók importálása megvalósulhasson, a KRÉTA rendszerben a mérésben 

érintett tanulók esetén a tanulói adatoknál jelölni kell, hogy a „Mérés-értékelési szakrendszer részére a tanuló 

adatai átadhatók”. Kérjük, időben végezzék el a beállítást, mert csak a jelölést követő 2. munkanaptól kezdődően 

várható, hogy az adatok importálása valóban eredményes legyen. Ennek hiányában az adatbegyűjtő rendszerben 

a tanulói keresés eredménytelen lesz. 

4. A tanév rendjében előírt adatszolgáltatás intézményi lezárásának határideje: 2022. március 11. Felhívjuk a 

figyelmüket, hogy a lezárást csak intézményvezetői jogosultsággal lehet elvégezni. 

 

Tájékoztatjuk, hogy jelen levelet az intézmény vezetőjének az intézmény székhelyére küldtük meg. Kérjük, hogy az 

adatszolgáltatásban érintett feladatellátási helyeket tájékoztassák feladataikról. 

Kérjük, hogy tegyenek eleget a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek (tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 

8.) EMMI rendelet 11. § (1)-(8)), végezzék el az intézményi adatszolgáltatást. 

Köszönjük együttműködésüket. 
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Köznevelési Programok Főosztálya 
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