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Tájékoztató az országos mérések adatszolgáltatásáról és a bemeneti mérések lebonyolításáról 

2022/2023. tanév 

 
A mai napon megkezdődik a 2022/2023. tanévi digitális országos mérések adatszolgáltatásának, és a bemeneti mérések 

előkészítésének, majd lebonyolításának időszaka. Az alábbiakban tájékoztatjuk az intézményeket az adatszolgáltatás, 

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 az adatszolgáltatásban és a bemeneti mérésben: 

- Adatszolgáltatás a bemeneti mérésben érintett tanulókról:  2022. szeptember 23-ig 

- Az egyes évfolyamokhoz tartozó mérési csoportok létrehozása:  2022. szeptember 5-től 

- A 10. évfolyamos bemeneti mérés lebonyolítása:    2022. szeptember 26.–október 7. 

- A 8. évfolyamos bemeneti mérés lebonyolítása:   2022. október 10.–21. 

- A 6. évfolyamos bemeneti mérés lebonyolítása:   2022. október 24.–november 11. 

- A 4. és 5. évfolyamos bemeneti mérés lebonyolítása:  2022. november 14.–30. 

- Adatszolgáltatás a kimeneti mérésben érintett tanulókról:  2022. november 30-ig 

- Az adatszolgáltatás lezárása:     2022. december 9-ig 

3. Az intézmény feladatai a mérések adatszolgáltatásával, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban: 

3.1. Be kell lépnie az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszerébe  

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 használatához 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 kell belépni az adatbegyűjtő rendszerbe, csak 

intézményvezetői jogosultsággal lehet nyilatkozni arról, hogy az intézmény érintett-e az országos 

mérésekben. 

Az adatszolgáltatást minden, a KIR/SZIR nyilvántartás szerint az országos mérések szempontjából releváns 

alapfeladatot ellátó intézmény esetében el kell végezni, azaz, ha az intézményben egyetlen feladatellátási 

helyen sincsenek mérésben érintett tanulók, mert pl. csak felnőttoktatással foglalkoznak, vagy nem 

magyar tanrend szerint oktatnak, úgy az adatbegyűjtő rendszerben kell nyilatkozni. 

A mérésekben érintett tanulók köréről részletes ismertetőt találnak az Oktatási Hivatal honlapján a Digitális 

országos mérések 2022-től című dokumentumban.  

3.2. Rögzítenie kell a mérésben érintett tanulókat, osztályokat 

Az országos mérések adatszolgáltatásához, valamint a bemeneti mérések lebonyolításához 

Adminisztrációs és programhasználati útmutató címmel részletes útmutató készült. Az útmutató 2. 

fejezete részletesen tartalmazza a mérésben érintettek körét és a rögzítés folyamatát. Kérjük, fordítsanak 

figyelmet a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

részvételére és az adható mentességek meghatározására. Ehhez a Sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele az országos mérésekben 

című tájékoztató nyújt segítséget. 
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a) A bemeneti mérés adatszolgáltatása 

A bemeneti mérésben érintett tanulók, osztályok esetén az adatszolgáltatás határideje 2022. szeptember 

23.  

Az adatszolgáltatást le kell zárni ahhoz, hogy megkezdhető legyen a tanulók csoportba osztása. 

b) A kimeneti mérés adatszolgáltatása 

A tanév rendje szerint 2022. november 30-ig szükséges rögzíteni a kimeneti mérésben érintett tanulókat, 

osztályokat.  

A bemeneti mérésben érintett tanulók esetén az adatszolgáltatást csak egyszer kell elvégezni, hiszen a 

bemeneti mérésben érintett tanulók a kimeneti mérésben is érintettek. Ezen tanulók esetén nem kell újra 

adatot szolgáltatni, nem kell újra rögzíteni az osztályokat és a tanulókat. A kimeneti mérés adatszolgáltatása 

így valójában csak azon tanulók adatainak rögzítését jelenti, akik csak a kimeneti mérésben érintettek. 

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. 

3.3. Fel kell készülnie a bemeneti mérés lebonyolítására 

Az intézménynek meg kell terveznie a bemeneti 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. 

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. 

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

felkészüléshez. 

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. 

3.4. Csoportokba kell rendeznie a bemeneti mérésben érintett tanulókat 

A csoportbeosztás elkészítéséhez és a mérés indításához szükséges azonosítókat tartalmazó dokumentumok 

előállításához az Adminisztrációs és programhasználati útmutató 5. fejezete nyújt segítséget. 

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. 

A csoportbeosztást az adatbegyűjtő rendszerben minden esetben el kell végezni ahhoz, hogy a tanév 

rendjében előírt időpontokban a tanulók rendelkezésére álljanak a mérés elindításához szükséges tanulói 

azonosítók. Figyelem! Ahhoz, hogy a tanuló a számára kijelölt napon teljesíteni tudja mérési 

kötelezettségét, úgy a tanulót legkésőbb a mérés napját megelőző munkanap este 18:00 előtt csoportba kell 

osztani. 

3.5. Le kell bonyolítania a bemeneti méréseket 

A tanulók a mérésben mérési azonosító segítségével vesznek részt. A mérési azonosító tanulóval való 

összekapcsolására csak az iskola és a szülő jogosult. A méréseket – helyi felmérésvezetői felügyelet mellett 

– az iskolákban biztosított számítógépeken kell lebonyolítani A tanulók egy számukra egyedileg 

meghatározott, véletlenszerűen kiosztott tesztváltozatot kapnak. 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. 

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. 
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Köszönjük, hogy helyt álltak a 2021/2022. tanévben első alkalommal megszervezett digitális országos mérés 

lebonyolításában. Azon dolgozunk, hogy a jelen tanévben megnövekedett mérési feladatokat Önökkel közösen sikeresen 

megvalósíthassuk. 

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 

 


