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Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 
 
Az oktatási miniszter 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. (II. 24.) OM rendeletének 8. § (4) 
bekezdése szerint a gyermekek eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó hátrányoknak a 
csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakozása érdekében az általános 
iskolák igazgatói 2006. 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 igazgatók 2006. október 30-ig jelentik az OKÉV regionális igazgatóságainak az érintett tanulók 
létszámát. Az adatközléshez az OKÉV által közzétett formanyomtatványt kell használni, amelynek 
kitöltése idén tisztán elektronikus formában történik. Ezzel a módszerrel nemcsak a költséges és 
időigényes dupla adatrögzítéstől mentesítjük a rendszert, hanem az iskolákat is megkíméljük a postázás 
költségeitől. 

A formanyomtatvány kitöltésére szolgáló on-line adatközlő felület 2006. október 1-jétől lesz 
elérhető a http://ekozpont.mobtech.hu címen. A program használatához részletes útmutatót 
készítettünk, amelyet a programba belépve érhetnek el, nyomtathatnak ki. Kérjük, hogy a belépést 
követően mindenképpen tanulmányozzák át a felhasználói útmutatót.  

Az iskoláknak az alábbi eljárást kell követniük: 
1. Jelen levelünk elején az iskola neve és címe alatt megtalálható a programba történő belépéshez 

szükséges felhasználónév (amely megegyezik az iskola OM azonosítójával) és belépési kód, 
amelyek segítségével a http://ekozpont.mobtech.hu oldalra belépve kell megadniuk az 
osztályonkénti létszámadatokat, valamint ellenőrizniük és szükség esetén módosítaniuk minden 
egyéb, az intézményre vonatkozó adatot. 

2. Az iskola összes telephelyének adatait egy adatlapon kérjük megadni, illetve kérjük, hogy minden 
osztálynál tüntesse fel, hogy az melyik telephelyen található. Tehát az iskolának függetlenül attól 
hogy hány telephelye van, csak egy adatlapot kell kitöltenie. A kitöltött űrlapokat ki kell nyomtatni, 
és el kell helyezni az iskola irattárában. 

3. Az internetes adatszolgáltatás lezárásának időpontja 2006. október 30., ettől az időponttól 
kezdve a már megadott adatok nem módosíthatóak. 

4. Figyelem! A programot valamennyi intézménynek használatba kell vennie, és az elvégzett 
felmérésről adatot kell szolgáltatnia. 

 
A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2006. december 15-ig kell elvégezniük.  
Kérjük, hogy a vizsgálat anyagát dokumentálják és irattározzák.  
 
A vizsgálat lebonyolításához felhasználandó Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8 évesek számára 
(DIFER) elnevezésű programcsomagot minden általános iskola részére biztosítottuk 2002-ben, illetve 
2004-ben.  
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A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerrel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljanak a suliNova 
Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Képességfejlesztési Kutatóközpontjához: 6723 
Szeged, Brüsszeli krt. 21.; Tel.: 62/431-155. 
 
A létszámadatok bejelentésével kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljanak az OKÉV területileg illetékes 
regionális igazgatóságához.  
 
 
Budapest, 2006. szeptember 15. 
 
 
     Üdvözlettel 
 

 
         Pósfai Péter 
           főigazgató 
 
 
 

Az OKÉV regionális igazgatóságainak elérhetőségei 
 
OKÉV 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 
 
OKÉV 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 
 
OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 
7400 Kaposvár, Szántó u. 5., Telefon: 06/82/528-180, fax: 06/82/528-189 
 
OKÉV 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. 
 
OKÉV 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 
 
OKÉV 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 
 
OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye 
1113 Budapest, Váci út 18., Telefon: 483-3590, fax: 483-3591 

 


