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Tárgy: Diagnosztikus fejlődésvizsgáló 
rendszer alkalmazására vonatkozó 
adatszolgáltatás 
Iktatószám: 6569 /2007 

 
Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 
 
A 2007/2008. tanév rendjéről szóló 19/2007. (III 23.) OKM rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a 
gyermekek eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó hátrányoknak a csökkentése, továbbá 
az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakozása érdekében az általános iskolai feladatot ellátó 
intézmények igazgatói 2007. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az 
óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését 
hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt 
elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 
alkalmazását. 

Az intézmények vezetői 2007. október 31-ig jelentik az Oktatási Hivatalnak az érintett tanulók 
létszámát.  

Az adatközléshez a www.kir.hu oldalon megtalálható Difer adatszolgáltatás elnevezésű programfelület 
kell használni. Adatszolgáltatásra csak ezen a programfelületen keresztül van lehetőség. 

Figyelem! Az adatszolgáltatást minden általános iskolai feladatot ellátó intézménynek el kell 
végeznie, az adatközlésre szolgáló programot használatba kell vennie, és az elvégzett felmérésről 
adatot kell közölnie. (Adatot kell közölni abban az esetben is, ha az adott intézményben nincs 
mérésben érintett első évfolyam, vagy nincs az első évfolyamon mérésben érintett tanuló.) 

Az adatlap kitöltésére szolgáló on-line adatközlő felület 2007. október 5-étől lesz elérhető a 
www.kir.hu címen a Difer adatszolgáltatás linkre kattintva. A program használatához részletes 
útmutatót készítettünk, amelyet a programba belépve érhetnek el és nyomtathatnak ki a 
felhasználók.  

Kérjük, hogy a belépést követően mindenképpen tanulmányozzák át a felhasználói útmutatót. 
 
Az adatszolgáltatás során az iskoláknak az alábbi eljárást kell követniük: 

1. A programba történő belépéshez szükséges felhasználónevet és belépési kódot a Mesterjelszó- 
kezelő rendszer segítségével az adott intézmény vezetője határozza meg. A Mesterjelszó-kezelő 
rendszerrel kapcsolatos kérdés esetén az Oktatási Hivatal Oktatási Információs Központjához kell 
fordulni (telefon munkanapokon 8-16 óráig: 96/510-000). 

2. Az intézmény vezetője által a Mesterjelszó-kezelő rendszerben meghatározott jelszóval lehet a 
programot használatba venni a www.kir.hu oldalon a Difer adatszolgáltatás linkre kattintva.  

3. Az intézményi adatokban szükséges változtatásokat csak és kizárólag a megfelelő jogosultsággal 
rendelkező személy a www.kir.hu oldalon, az Intézményi adatok módosítása menüpont alatt 
kezdeményezheti a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. Az ebben a 
menüpontban kezdeményezett változtatások átvezetése után a Difer adatszolgáltatás menüpontban 
is az új intézményi adatok fognak megjelenni. 

4. Az intézmény valamennyi általános iskolai feladatot ellátó telephelyére vonatkozó adatot meg 
kell adni.  

5. Figyelem! Ha az adott telephelyen nincs mérésben érintett 1. évfolyam, az erre vonatkozó 
információt szintén jelezni kell a rendszerben. Ugyancsak jelezni kell, ha az 1. évfolyamon nincs 
mérésben érintett tanuló. A rögzítésre vonatkozó részletes információkat a felhasználói útmutató 
tartalmazza. 

6. A kitöltött adatlapokat ki kell nyomtatni, és el kell helyezni az iskola irattárában. 
7. Az internetes adatszolgáltatás lezárásának időpontja 2007. október 31., ettől az időponttól 

kezdve a már megadott adatok nem módosíthatóak. 
8. Az előző pontokban részletezett adatszolgáltatás a csak sajátos nevelési igényű tanulókat oktató 

intézmények számára is kötelező. 
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A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2007. december 14-ig kell elvégezniük.  
Kérjük, hogy a vizsgálat anyagát dokumentálják és irattárazzák. (Az elvégzett vizsgálat anyagát NEM kell 
megküldeni az Oktatási Hivatalnak.) 
 
A vizsgálat lebonyolításához felhasználandó Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára 
(Difer) elnevezésű programcsomagot minden általános iskola részére biztosítottuk 2002-ben, illetve 2004-
ben.  
 
Azok az iskolák, amelyek valamilyen okból jelenleg nem rendelkeznek a mérőeszközzel, a Diagnosztikus 
fejlődésvizsgáló rendszert kereskedelmi forgalomban tudják beszerezni. Ezzel kapcsolatosan a 
www.mozaik.info.hu címen tudnak bővebben tájékozódni. 
 
A létszámadatok bejelentésével kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljanak az OH területileg illetékes 
regionális igazgatóságához.  
 
Budapest, 2007. október 2. 
 
     Üdvözlettel: 
 

 
Pósfai Péter s. k.  

       közoktatási elnökhelyettes 
 
 

Az OH regionális igazgatóságainak elérhetőségei 
 
OH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye 
9024 Győr, Bem tér 15. Telefon: 06/96/510-668, fax: 06/96/510-663 
 
OH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye 
8200 Veszprém, Óváros tér 21., Telefon: 06/88/591-400, fax: 06/88/591-415 
A referensek elérhetősége: Kerner Marcella - 06/88/591-408 
                                           Horváth Julianna - 06/88/591-411 
 
OH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3., Telefon: 06/82/528-180, fax: 06/82/528-189 
 
OH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye 
3525 Miskolc, Széchenyi u. 103., Telefon: 06/46/501-140, fax: 06/46/501-148. 
 
OH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye 
4029 Debrecen, Csapó u. 54., Telefon: 06/52/524-280, fax: 06/52/524-281 
 
OH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye 
6721 Szeged, Szilágyi u. 5., Telefon: 06/62/553-260, fax: 06/62/553-269 
 
OH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye 
1113 Budapest, Váci út 18., Telefon: 483-3590, fax: 483-3591 

 


