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Tárgy: Figyelemfelhívás a NETFIT® adminisztrációs feladatok 

elvégzésére 

Ügyiratszám: KPF/2027-1/2017 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Intézményvezető Úr! 

A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 11. § (7) bekezdése szerint a fizikai fittségi mérés 

lebonyolításának határideje 2017. április 30-án lejárt. A hivatkozott rendelet szerint a mérés eredményeit az érintett 

nevelési-oktatási intézményeknek 2017. június 1-jéig fel kell tölteniük a NETFIT® rendszerbe. 

Az Oktatási Hivatal valamennyi, a fizikai fittségi méréshez kapcsolódó tájékoztatója, a használandó programok elérhetőségei 

megtalálhatóak a hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Fizikai fittségi mérés 

(NETFIT)/Lebonyolítás menüpontból a 2016/2017. tanév fizikai fittségi mérés linkre kattintva. 

Kérjük, ellenőrizze, hogy az intézményéhez tartozó NETFIT® mérésben érintett feladatellátási helyeken a mérési 

eredmények rögzítésének megkezdéséhez elengedhetetlen adminisztrációs feladatok végrehajtása megtörtént-e.  

1. Tanulói mérési azonosítók küldése a Mérési azonosító generátor program segítségével.  

A feladat végrehajtásához részletes útmutató készült. Amennyiben a Mérési azonosító generátor program használatával 

kapcsolatos problémára a felhasználói útmutatóban nem található válasz, úgy a kérdést a mazon@oh.gov.hu címre lehet 

megküldeni. Az e-mailben kérjük, hogy adják meg az intézmény OM azonosítóját és az intézményi kapcsolattartó 

elérhetőségét (név, telefonszám). 

 

2. NETFIT® adminisztrátor(ok) kijelölése az érintett feladatellátási helyeken 

Amennyiben a NETFIT® adminisztrátor kijelölése még nem történt meg, úgy a KPF/52-1/2016. iktatószámú levélben 

megküldött jelszó és leírás alapján kérjük, adja meg a NETFIT® adminisztrátor adatait. A levél megtalálható a Köznevelés 

Információs Rendszere – Üzenetkezelő és értesítési rendszerben.  

 

3. Osztályok létrehozása és pedagógushoz rendelése 

Amennyiben a NETFIT® adminisztrátor kijelölése megtörtént, úgy a fizikai fittségi mérés lebonyolításához szükséges, hogy 

az Ön által kijelölt NETFIT® adminisztrátor minél előbb megkezdje teendőit annak érdekében, hogy a mérést lebonyolító, a 

testnevelés tantárgyat tanító pedagógus elvégezhesse az őt érintő adminisztrációs feladatokat (mérési eredmények rögzítése) 

a NETFIT® informatikai rendszerben. 

 

A NETFIT® informatikai rendszer valamint annak részletes útmutatója a www.netfit.eu oldalon érhető el. 

A fizikai fittségi mérés adminisztrációs feladatainak határidőben történő végrehajtásához kérjük, hogy a fentebb 

megjelölt NETFIT® adminisztrátori feladatokat és a mérés azonosítók küldést – amennyiben ezekre még nem került 

sor – minél hamarabb végezzék el, ezek elengedhetetlenek annak érdekében, hogy a méréssel kapcsolatos 

adminisztrációs kötelezettségének az intézmény eleget tudjon tenni 2017. június 1-jéig. 

Kérdése esetén forduljon bizalommal a Magyar Diáksport Szövetséghez az alábbi elérhetőségek valamelyikén: E-mail: 

netfit@mdsz.hu , Tel.: +3680/402-402 

Kérem, hogy a fentiekről minden érintett kollégáját tájékoztatni szíveskedjen, és az adminisztrációt a Mérési azonosító 

generátor programban és a NETFIT® informatikai rendszerben mihamarabb végezzék el. 

 

Együttműködését köszönjük.    

Budapest, 2017. május 2.       

Üdvözlettel:  

 Brassói Sándor s. k. 
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