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Tárgy: Tájékoztatás a NETFIT® szoftver hivatalos felületének bevezetéséről 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

 Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar Diáksport Szövetség a TÁMOP- 3.1.13-12-2013-0001 kódszámú kiemelt 

projekt keretén belül kidolgozott NETFIT® informatikai rendszer hivatalos felületét a mai napon publikálta a felhasználók 

számára!  

 A 2014/2015. tanév rendjéről szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 9. § (9) bekezdése szerint a tanulók fittségi 

állapotának mérésében a nappali rendszerű iskolai oktatásban tanulók vesznek részt. Ez alól kivételt képeznek a 

felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók. A méréseket az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai 

végzik. A 2014/2015. tanév kötelező mérési időszaka: 2015. január 5. – 2015. május 27. A tanulók mérési eredményeit a 

testnevelést tanító pedagógusnak a mérési időszakon belül kell rögzítenie, a NETFIT® informatikai rendszer pedagógus 

felhasználói felületén. A hivatalos felület elérhető a www.netfitweb.hu oldalon. 

 Azok a testnevelést tanító pedagógusok, akik már regisztráltak a rendszerben (az MDSZ által a korábbiakban 

lebonyolított ingyenes, akkreditált pedagógus-továbbképzés felületén), a kapott felhasználói név és jelszó beírása után, 

az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával férnek hozzá a NETFIT® modulhoz. Kérjük, hogy akik még nem regisztráltak 

a rendszerben, mielőbb kezdjék meg regisztrációjukat, hogy a méréseket a későbbiekben rögzíteni tudják. 

 Felhívjuk szíves figyelmét hivatkozva az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jelen levelünkkel együtt kiküldött 

levélre, hogy az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez az intézményeknek először a Mérési azonosító generátor 

(MAZON) programot (http://www.kir.hu/mazon/generator/) szükséges igénybe venniük az intézményi és tanulói adatok 

(mérési azonosítók) NETFIT-be történő átküldéséhez. Erről részletes tájékoztatást és útmutatást a Mérési azonosító 

generátor programban találnak. Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatküldés előtt mindenképpen ellenőrizzék a tanulók 

adatainak helyességét! Amennyiben a tanuló adataiban módosítás szükséges (személyes adat, évfolyam, osztály stb.), 

úgy arra kizárólag a KIR személyi nyilvántartásban van lehetőség.  

A pedagógus az adatküldés megtörténte után a NETFIT® felületén a következő lépéseket szükséges, hogy elvégezze: 

1. Az Osztályaim menüpont alatt a tanulók osztályhoz rendelése. 

2. Az Események menüpont alatt fittségi esemény létrehozása a mérési időszakra vonatkozóan (2015. 

január 5. – 2015. május 27.). 

3. A Mérés menüpont alatt a tanulók mérési adatainak rögzítése. 

 

A NETFIT® informatikai rendszer pedagógus felületének használatáról a www.mdsz.hu/netfit/szoftver oldalról letölthető 

útmutató segítségével tájékozódhatnak. 

 
A NETFIT® használatával kapcsolatos kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:  
Telefon: +361/2733-595 
Email: netfit@mdsz.hu 
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MAZON generátor használatával kapcsolatos kérdés esetén: 

Email: mazon@oh.gov.hu 

 

Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdés esetén: 

Telefon: +3696/510-000 

 

Kérjük a fenti tartalomról testnevelést tanító kollégáit is szíveskedjen tájékoztatni!  

Sikeres munkát és felhasználást kívánunk!  

  

Budapest, 2015. január 6. 

     Üdvözlettel:     

                                   
       Balogh Gábor 

              elnök 
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