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Tárgy: országos kompetenciamérés 2006/2007. tanév 
Iktatószám: 6841/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelt Intézményvezető! 
 
A közoktatási törvény 99. § (4), (5) bekezdései által elrendelt országos mérések időpontját az oktatási miniszter 
2006/2007. tanév rendjéről szóló - többször módosított - 4/2006. (II. 24.) OM rendeletének 8. § (2) bekezdése 
határozza meg. A mérés napja e rendelet alapján 2007. május 30. 
Az említett rendelkezések értelmében a méréseket a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyamokon kell megszervezni minden 
tanuló részvételével. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel 
teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. 
A központi szervezést a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az OKÉV végzi, míg a munka szakmai részéért a 
mérőeszközök kidolgozásától az eredmények feldolgozásáig és elemzéséig a suliNova Kht. a felelős. 
 
A program lebonyolításáról a későbbiek folyamán, várhatóan 2007 elején részletesen tájékoztatjuk az iskolákat. Az 
iskolai előzetes szervezőmunka elősegítése érdekében már most jelezzük, hogy 

- a mérések várható időtartama a 4. évfolyamon három 45 perces tanóra (30 perces szünetekkel), a 6., a 8. 
és a 10. évfolyamokon négy 45 perces tanóra (10-15 perces szünetekkel), 

- a méréseket a helyben szokásos órarendbe illesztve lehet megtervezni, 
- a mérések lebonyolításának eljárásrendjében a korábbi években megszokotthoz képest jelentős változás 

nem várható. 
 
Az OKÉV a mérés lebonyolítását minőségbiztosítók bevonásával ellenőrzi. Amennyiben az intézmény nem az 
adatrögzítéskor megadott telephelyén teljesíti a mérést, arról kérjük, hogy írásban feltétlenül értesítsék az OKÉV 
területileg illetékes regionális igazgatóságát. A mérés menetét szabályozó részletes lebonyolítási útmutatóban 
leírtaktól a mérés során eltérni ebben az esetben sem lehet. A méréshez szükséges megfelelő feltételek biztosítása az 
intézmény igazgatójának a felelőssége.  
 

A központi előkészítés egyik legfontosabb fázisa az iskolák létszámadatainak begyűjtése. Az adatközléshez az 
OKÉV által közzétett formanyomtatványt kell használni, amelynek kitöltése idén kizárólag 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. december 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, amelynek segítségével a 
http://ekozpont.mobtech.hu oldalra belépve kell megadniuk a nappali évfolyamokra vonatkozó 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.  

3. Az adatrögzítés során az osztálylétszámokat a magántanulók nélkül kell meghatározni. Az évfolyamok 
meghatározása a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 25. §-ban leírtak szerint történik: „(3) Az 
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iskolai évfolyamok számozása - … - az általános iskola első évfolyamától kezdődően a középiskolai 
tanulmányok utolsó évfolyamáig folyamatos”. Mindezek alapján tehát azok a tanulók, akik a 2005/2006. 
tanéven pl. nyelvi előkészítő évfolyamra jártak, a közoktatási törvény szerint a 2006/2007. tanévben 10. 
évfolyamos tanulók.  

4. A kitöltött űrlapokat ki kell nyomtatni, és el kell helyezni az iskola irattárában. 
5. Az internetes adatszolgáltatás lezárásának időpontja 2006. december 15. Ettől az időponttól kezdve a már 

megadott adatok nem módosíthatóak. 
6. Figyelem! A programot valamennyi intézménynek használatba kell vennie, és adatot kell szolgáltatnia. 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók részvétele az országos kompetenciamérésben: 
1. Az értelmi fogyatékos tanulók a mérésben az iskolai döntés alapján részt vehetnek, számukra is biztosítunk 

füzetet, de füzeteiket a központi elemzés során nem dolgozzuk fel, eredményeiket nem értékeljük. 
2. A kizárólag testi és érzékszervi fogyatékos tanulókat oktató iskolák részt vesznek a mérésben (kivéve azokat a 

tanulókat, akiket fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében, pl. vakok, vagy mozgászavaraik 
akadályozzák az írásban). Az ő füzeteik bekerülnek a központi elemzésbe, és intézményeik tájékoztató jellegű 
iskolajelentést is kapnak. 

3. Az integráltan tanuló testi és érzékszervi fogyatékos tanulók (kivéve azokat a tanulókat, akiket 
fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében) részt vesznek a mérésben. 

4. A pszichés fejlődési zavaraik miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók 
részt vesznek a mérésben, de füzeteiket csak egy külön mintavétel alapján kiválasztott iskolacsoporttól kérjük 
be. A mintába bekerült iskolákat a későbbiekben értesítjük erről. Azok a pszichés fejlődési zavarokkal küzdő 
tanulók, akiket testi vagy érzékszervi fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében, természetesen nem 
vesznek részt a mérésben.  

 

Ha az iskola semmiképpen sem tud megfelelő internet hozzáféréshez jutni, végső esetben megteheti, hogy az OKÉV 
területileg illetékes regionális igazgatóságától igényelt adatlapot pontosan kitöltve, aláírva és lepecsételve, postán 
küldi vissza a regionális igazgatósághoz legkésőbb 2006. december 13-ig. 
Bármilyen kérdéssel kérjük, forduljon az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságához.  
 
 

Budapest, 2006. november 27. 
 

Üdvözlettel 
                                                                                  

Pósfai Péter 
főigazgató sk. 

 

Az OKÉV regionális igazgatóságok 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 
1132 Budapest, Váci út 18., Telefon: 483-3590, fax: 483-3591 


