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Tárgy: Tájékoztatás a tanulók fizikai állapotának és edzettségének 

mérésére vonatkozó iskolai feladatokról a 2018/2019. tanévben 

Ügyiratszám: KPF/21-1/2019.  

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Intézményvezető Úr! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév 

rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban tanévenként – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók 

kivételével – megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a 

testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat 

tanító pedagógus végzi. 

A 2018/2019. tanévben a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint 

a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2019. január 9. és 2019. 

április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2019. május 31-ig töltik fel 
a NETFIT® rendszerbe. 

Az előző tanévhez hasonlóan a fittségi mérésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokban (osztályok létrehozása, tanulók osztályba 

rendezése/osztályléptetés, osztályok pedagógushoz rendelése) az intézményi NETFIT® adminisztrátor segíti a felmérést végző, 

testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokat. Amennyiben a NETFIT® adminisztrátor személyében változás történt, a NETFIT® 

programba (https://sso.mdsz.hu/cas/login) történő belépést követően az intézményvezetői programfelületen van lehetőség az adatok 

módosításra. 

Azon intézmények számára, amelyek az előző tanévekben még nem vettek részt a fittségi mérésben, a NETFIT® program 

használatához szükséges belépési adatokat, és a NETFIT® adminisztrátor adatainak rögzítéséhez szükséges információkat a Magyar 

Diáksport Szövetség elektronikus levél formájában küldi meg a következő napokban.  

A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó iskolai adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, a mérési eredmények rögzítéséhez az 

intézményeknek továbbra is az alábbi programokat kell használniuk: 

1. KIR Mérési azonosító generátor 

2. NETFIT® online informatikai támogató rendszere 

Az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez az iskoláknak először a Mérési azonosító generátor programot kell használatba venniük. 

A program elérhető a www.oktatás.hu oldalon a Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Fizikai fittségi mérés 

(NETFIT)/Lebonyolítás menüpontban vagy a KIR hivatali ügyek menüpontban a Mérési azonosító generátor linkre kattintva. 

Amennyiben a mérési azonosító generátor program használatával kapcsolatos problémára a felhasználói útmutatóban nem talál 

választ, úgy a kérdést a mazon@oh.gov.hu címre lehet megküldeni. Az e-mailben kérjük, adják meg az intézmény OM azonosítóját 

és az intézményi kapcsolattartó elérhetőségét (név, telefonszám). 

 

A mérési azonosítók küldését követő feladatok: 

 A mérési azonosító generátor programból történt adatküldés után a NETFIT® rendszerben megjelennek a tanulók mérési 

azonosítói, amelyek alapján az adminisztratív munka megkezdődhet az intézményi adminisztrátorok számára, majd ezt 

követően a fittségi mérések eredményeinek rögzítése a pedagógusok számára. 

 A NETFIT® online informatikai támogató rendszer felületének elérése: https://sso.mdsz.hu/cas/login. 

 A fittségi felmérés eredményeit a fent említettek alapján az iskolában a testnevelést tanító pedagógus rögzíti a NETFIT® online 

informatikai támogató rendszerébe. 

A pedagógus, illetve az intézményi adminisztrátori felület részletes útmutatójának leírását a Magyar Diáksport Szövetség saját 

honlapján publikálja (www.mdsz.hu/netfit/szoftver). Kérdése esetén forduljon bizalommal a Magyar Diáksport Szövetség NETFIT® 

Ügyfélszolgálatához: 

Mail: ugyfelszolgalat@mdsz.hu 

Tel.: +3680/402-402 

 

Kérem, a fenti tartalomról minden érintett kollégáját tájékoztatni szíveskedjék! 

Szíves közreműködését előre is köszönjük! 

 

Budapest, 2019. január 4. 

      Üdvözlettel: 

         Brassói Sándor s.k. 

               köznevelési elnökhelyettes 
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