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Tájékoztató a kimeneti mérések lebonyolításáról 
2022/2023. tanév 

 
A mai napon megkezdődik a 2022/2023. tanévi kimeneti mérések előkészítésének, majd lebonyolításának időszaka. Az 
alábbiakban tájékoztatjuk az intézményeket az előkészítés és a lebonyolítás részleteiről. 

Az országos pedagógiai mérések végrehajtásában az iskolák, az iskolák vezetői és pedagógusai kötelesek 
közreműködni. Az adatfelvétel hivatal által meghatározott szabályainak betartásáért és az adatfelvétel során 
szolgáltatott adatok valódiságáért az iskola vezetője a felelős. 

1. Az országos mérések megrendezését meghatározó jogszabályok: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény   
- A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet   
- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet   
- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet   
- A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet   

2. Főbb dátumok, határidők a kimeneti mérésben: 

- A rögzített adatok ellenőrzése, a szükséges módosítások elvégzése: 2023. február 21-től 
- Az egyes évfolyamokhoz tartozó mérési csoportok létrehozása:  2023. február 21-től 
- A Háttérkérdőív kitöltésének lehetősége:    2023. február 22-től 
- A 11. és a 7. évfolyamos kimeneti mérés lebonyolítása:   2023. március 20.–április 5. 
- A 9. és a 8. évfolyamos kimeneti mérés lebonyolítása:  2023. április 12.–27. 
- A 10. és a 6. évfolyamos kimeneti mérés lebonyolítása:  2023. április 28.–május 22. 
- A 4. és az 5. évfolyamos kimeneti mérés lebonyolítása:  2023. május 23.–június 6. 
- Az adatszolgáltatás lezárása:     2023. június 15-ig 

3. Az intézmény feladatai a kimeneti mérések előkészítésével kapcsolatban: 

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 országos 
mérések adminisztrációjának elvégzéséhez, valamint az országos mérések lebonyolításához Adminisztrációs és 
programhasználati útmutató címmel részletes útmutató készült, kérjük, tanulmányozzák át. 

3.1. A rögzített adatok ellenőrzése, módosítása 
Az adatbegyűjtő rendszerben megtekinthetők a már rögzített osztályok és tanulók adatai, melyet az 
intézménynek ellenőriznie és szükség szerint módosítania kell: rögzítenie kell az új tanulókat, törölnie kell a 
távozott tanulókat. 

Felhívjuk a figyelmüket az alábbiakra: 
a) Köznevelési intézmények esetén az adatbegyűjtő rendszerben rögzített tanulólétszámok és a KIR 

Személyi Nyilvántartás szerinti tanulólétszámok között számos intézmény esetében nehezen 
magyarázható különbségek vannak (pl. a KIR Személyi Nyilvántartás szerint az általános iskolában van 
7. évfolyamon tanuló, az adatbegyűjtő rendszerben viszont a tanulók nem kerültek rögzítésre). Kérjük 
ellenőrizzék az Adminisztrációs és programhasználati útmutató alapján az adatszolgáltatást, és valamennyi, 
mérésben érintett osztályt és tanulót rögzítsenek! 

b) Többcélú szakképző intézmények esetén a köznevelési (vagyis általános iskolai, gimnáziumi és 
szakgimnáziumi) képzéstípusokban 4-11. évfolyamon tanulók a kimeneti mérésekben részt vesznek, 
adataikat rögzíteni kell. 

c) A bemeneti mérések során számos megkeresést kapott az Oktatási Hivatal a tévesen rögzített idegen 
nyelvvel, illetve a tévesen rögzített mentességekkel kapcsolatban. Kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak 
ezen adatok ellenőrzésére, módosítására a csoportbeosztás megkezdése előtt. A rögzítéshez részletes 
útmutatást tartalmaz az Adminisztrációs és programhasználati útmutató.  

3.2. Csoportbeosztás elkészítése 
a) Az intézménynek az adatbegyűjtő rendszerben el kell készítenie a csoportbeosztást és elő kell állítania a 

mérés indításához szükséges azonosítókat tartalmazó dokumentumokat. 



b) Tájékoztatjuk, hogy az egyes mérési napokra országosan felső létszámkorlát került megállapításra. 
Javasoljuk, hogy a csoportbeosztást az adatbegyűjtő rendszerben minél hamarabb rögzítsék. Amennyiben 
olyan mérési napra kívánnak új mérési csoportot létrehozni, amely napon az országos részvételi létszám 
elérte a felső létszámkorlátot, az adatbegyűjtő rendszer figyelmeztetést küld, és megakadályozza az új 
mérési csoport létrehozását. 

c) A csoportbeosztást az adatbegyűjtő rendszerben minden esetben el kell végezni ahhoz, hogy a tanulók 
rendelkezésére álljanak a mérés elindításához szükséges tanulói azonosítók.  

d) Azon tanulók esetében, akik nem vettek részt a bemeneti mérésben, a csoportbeosztás elvégzése szükséges 
ahhoz is, hogy a Háttérkérdőív kitöltéséhez szükséges mérési azonosító kártya letölthető legyen, és azt a 
tanulók hazavihessék. Kérjük, hogy a mérési azonosító kártyát minél hamarabb adják át valamennyi 
mérésben érintett tanulónak. A Háttérkérdőívre vonatkozó további információk a 4.3. pontban olvashatók. 

e) Figyelem! Ahhoz, hogy a tanuló a számára kijelölt napon teljesíteni tudja mérési kötelezettségét, a tanulót 
legkésőbb a mérés napját megelőző munkanap este 18:00 előtt csoportba kell osztani. Kérjük, a mérés 
kezdési időpontjának meghatározásakor vegyék figyelembe, hogy a mérőszoftver munkanapokon 7 órától 
18 óráig érhető el, ezért a méréseket 18 óráig be kell fejezni. 

3.3. Személyi és tárgyi feltételek 
a) Az intézménynek meg kell terveznie a kimeneti mérések idejének tanítási rendjét, fel kell készítenie a 

tanulókat, tájékoztatnia kell a tanulók szüleit, a pedagógusokat, valamint fel kell mérnie és gondoskodnia 
kell a megfelelő műszaki feltételekről. 

b) A méréseket az iskolákban biztosított számítógépeken kell lebonyolítani. Az iskolákban rendelkezésre álló 
számítógépek korlátozott számát figyelembe véve a méréseket a megadott időtartamon belül kell 
lebonyolítani. Az iskolák feladata, hogy a helyi technikai, infrastrukturális feltételek, valamint a mérésben 
részt vevő tanulók számának figyelembevételével az iskola tanulói számára a mérés elvégzését biztosítsa. 

c) Az Adminisztrációs és programhasználati útmutató 3-4. fejezete részletes segítséget nyújt a mérésre való 
felkészüléshez. 

d) Mivel az országos mérések iskolai lebonyolításához szükséges megfelelő feltételek biztosítása az iskola 
fenntartójának és az intézmény igazgatójának a közös felelőssége, a technikai lehetőségek megfelelő, 
észszerű kihasználása érdekében javasoljuk, egyeztessenek az intézmény fenntartójával. 

4. Az intézmény feladatai a mérések lebonyolításával kapcsolatban: 

4.1. A kimeneti mérés lebonyolítása 
a) A tanulók a mérésben mérési azonosító használatával vesznek részt. A mérési azonosító tanulóval való 

összekapcsolására csak az iskola és a szülő jogosult.  

b) A méréseket – helyi felmérésvezetői felügyelet mellett – az iskolákban biztosított számítógépeken kell 
lebonyolítani.  

c) A tanulók egy számukra egyedileg meghatározott, véletlenszerűen kiosztott tesztváltozatot kapnak.  

d) A meghatározott időszak alatt az évfolyam minden tanulójának részt kell vennie a számára előírt méréseken, 
így gondoskodni kell a hiányzók számára az adott időszakon belül pótló mérési időpontról. 

e) Figyelem! Ameddig az évfolyam mérési időszaka tart, a hiányzókat nem kell jelölni az adatbegyűjtő 
rendszerben, hanem pótnapra kell beosztani. A hiányzó tanulók távollétének indokát csak az évfolyam 
mérési időszakának a végén kell rögzíteni! 

4.2. Technikai probléma a kimeneti mérés lebonyolítása során 
a) Bármilyen technikai probléma merül fel a mérés közben, először azt szükséges megállapítani, hogy a 

probléma befolyásolja-e a mérés folytatását. Amennyiben a tanulók folytatni tudják a mérést, a jegyzőkönyv 
megfelelő kitöltésén kívül nincs más teendő. A mérés az adott napon bármikor folytatható.  

b) Amennyiben a tanuló/tanulók nem tudja/tudják adott napon folytatni a mérést, az intézményvezető döntése 
szükséges a továbbiakról. Az intézményvezető dönthet úgy, hogy a tanulók megismétlik a mérést. Ehhez a 
tanulókat egy új napra, új mérési csoportba kell osztani. Ebben az esetben a tanuló/tanulók egy új tesztet 
fog/fognak kapni. 

4.3. Háttérkérdőív 
a) A mérési rendszer egyik fontos eleme a Háttérkérdőív, melynek célja, hogy országosan és iskolai szinten 

egyaránt elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését, 
azonban kitöltése önkéntes. A diákok otthon, szüleikkel együtt válaszolhatnak a szociokulturális hátterükre 
vonatkozó kérdésekre. 



b) Az intézménynek tájékoztatnia kell a szülőket a Háttérkérdőívről, annak céljáról.  

c) Az adatbegyűjtő rendszerből ki kell nyomtatni és haza kell küldeni a tanulókkal a Háttérkérdőív kitöltéséhez 
szükséges Mérési azonosító kártyát. Mérési azonosító kártya tartalmazza a Háttérkérdőív elérhetőségét, a 
Háttérkérdőív indításához szükséges tanulói azonosítót. A bemeneti mérésben részt vett tanulók mérési 
azonosító kártyája a mai naptól szintén letölthető az adatbegyűjtő rendszerből. Azon tanulók esetében, akik 
nem vettek részt a bemeneti mérésben, a csoportbeosztás elvégzése szükséges ahhoz, hogy a mérési 
azonosító kártya letölthető legyen. 

d) Tájékoztatjuk, hogy a Háttérkérdőív csak olyan időszakokban érhető el, amikor iskolai mérések nem 
zajlanak: 

- 2023. február 22-től március 17-ig 8:00-22:00 óra között 
- 2023. március 20-tól június 6-ig munkanapokon, 18:00-22:00 óra között 
- 2023. április 6-án és április 11-én 8:00-22:00 óra között 
- 2023. június 7-től június 15-ig 8:00-22:00 óra között 

e) Figyelem! A tanuló nevének, további személyes adatainak és mérési azonosítójának együttes ismeretére 
csak az iskola, a szülő és a tanuló jogosult, így a mérési azonosító kártyák szülőkhöz történő eljuttatásakor 
különös gonddal kell eljárni, illetéktelen személy (pl. iskolatárs, másik szülő) kezébe nem kerülhet. 

4.4. A kimeneti mérés és az adatszolgáltatás lezárása 
A kimeneti mérésben érintett osztályok jelenléti adatait és a feladatellátási hely adatszolgáltatását a mérési 
időszakot követően legkésőbb 2023. június 15-ig le kell zárni. 

A digitális országos mérésekkel kapcsolatos információk elérhetők a hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Digitális 
országos mérések 2022-től linkre kattintva. Az aktuális tanévre vonatkozó információk folyamatosan frissülnek, kérjük, 
kísérjék figyelemmel. 

Tájékoztatjuk, hogy jelen levelet az intézmény vezetőjének az intézmény székhelyére küldtük meg. Kérjük, hogy a 
mérésekkel érintett feladatellátási helyeket is tájékoztassák várható feladataikról. 

Jelen levelet tájékoztatásul megküldjük az intézmények fenntartóinak is. 

Üdvözlettel: 
Oktatási Hivatal 
Köznevelési Programok Főosztálya 
 


