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Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 
 
A közoktatási törvény 99. § (4), (5) bekezdései által elrendelt 2006/2007. tanévi Országos 
kompetenciamérés az oktatási és kulturális miniszter 2006/2007. tanév rendjéről szóló 4/2006. 
(II. 24.) OM rendeletében meghatározottak szerint 2007. május 30-án megtörtént. Az említett 
rendelkezések értelmében a méréseket a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyamokon kellett megszervezni 
minden tanuló részvételével. 
 
A fenti rendelet értelmében az Oktatási Hivatal (továbbiakban OH) a mérésekről 2008. február 
28-ig országos, fenntartói és intézményi szintű elemzéseket készített.  
A 4. évfolyamos mérés eredményeiről készült elemzésekről az érintett intézményeket az OH 
külön levélben tájékoztatja. 
A 6., 8. és 10. évfolyamokra vonatkozó fenntartói, iskolai és telephelyi szintű elemzéseket 
előállító, valamint az intézmények egyéni adatait tartalmazó és a további elemzéseket lehetővé 
tevő OKM 2007 FIT-jelentés program 2008. február 28-tól elérhető az okmfit.kir.hu címen. A 
fenntartói, iskolai és telephelyi jelentések a www.kir.hu oldalról is elérhetők az „OKM 2007 FIT-
jelentések” linkre kattintva. 
 
A központi jelentések (fenntartói, iskolai és telephelyi jelentések) mindenki számára 
hozzáférhetők, a jelentések megtekintéséhez nincs szükség felhasználónévre és jelszóra. Az 
okmfit.kir.hu oldalon részletes útmutató található a jelentések készítéséről és értelmezéséről. 
 
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a jelentések és további elemzések készítéséhez az 
okmfit.kir.hu oldalról le kell tölteniük és installálniuk kell az OKM 2007 FIT-jelentés 
asztali alkalmazást. 
 
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy NEM minden telephely, intézmény, fenntartó 
rendelkezik saját jelentéssel. Az okmfit.kir.hu oldalon megtekinthető az OKM 2007 
felmérésben részt vevő telephelyek, fenntartók, intézmények listája, valamint ellenőrizhető, 
hogy az adott telephely, intézmény, fenntartó rendelkezik-e saját jelentéssel a mérés egyes 
évfolyamain vagy sem. 
 
Az intézmények és telephelyek kompetenciamérés adatainak megtekintéséhez, szerkesztéséhez 
és további elemzések készítéséhez a www.kir.hu oldalon található Intézményvezetői 
mesterjelszó-kezelő rendszeren keresztül kiosztott felhasználónevek és jelszavak szükségesek.  
 
Az intézmények és telephelyek saját adatainak eléréséhez szükséges felhasználóneve(ke)t és 
belépési kódo(ka)t az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer segítségével az adott 
intézmény vezetője határozza meg. A megfelelő jogosultság kiosztásához az Intézményvezetői 
mesterjelszó-kezelő rendszer Projekt nézetének kiválasztását követően az „OKM 2007 FIT-
jelentés” funkcióra kell kattintani. A 2007. évi Országos kompetenciamérés adatainak 
megtekintésére, szerkesztésére, további elemzések készítésére jogosult felhasználók sorában kell 
a jogosultságokat beállítani. 



 

A fenntartók saját adatainak megtekintéséhez 8 számjegyű fenntartói technikai kód és jelszó 
szükséges. 
 
A fenntartói belépéshez  
- a Közoktatási Információs Iroda 2006/KIR/1543 ügyiratszámú, 2006. március 20-án kelt 

levelében megküldött 8 számjegyű fenntartói technikai kódot és jelszót, 
- amennyiben a fenti levélben kiküldött jelszót a fenntartó a KIR fenntartói adatmódosító 

rendszerében a megváltoztatta, a fenntartó által megadott új jelszót, 
- új jelszó igénylése esetén az Irodától utoljára postai úton, ajánlott levélben megkapott jelszót 
kell használni. 
 
A mesterjelszó kezelő rendszerrel, illetve a fenntartói belépéssel kapcsolatban felmerülő 
kérdéssel kérjük, forduljon az OH Oktatási Információs Központjához munkanapokon 8 és 16 óra 
között, telefonszám: 96/510-000. 
 
A program működésével, a központi jelentések tartalmával kapcsolatos kérdéseivel kérjük, 
forduljon az OH Közoktatási Mérési Értékelési Osztályához a kmeo.okm@oh.gov.hu e-mail 
címen. 
 
Budapest, 2008. február 28. 
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