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Oktatási  Hivata l  
1054 Budapest, Báthory utca 10. 
Postacím: 1363 Budapest,  Pf. 19.  
 

  

 
 
„Fenntartó neve” Tárgy: Tájékoztatás a 2006/2007. tanévben a 4. 

évfolyamon végzett országos készség- és 
képességmérés tesztfüzeteinek feldolgozásához készült 
programról. 

 
„Felhasználónév” 
„Jelszó” 
 
 
 

Iktatószám: KPF/696-1/2008 

 
 
Tisztelt Intézmény Fenntartó! 
 
Az oktatási miniszter 4/2006. (II. 24.) rendeletének 8. § (1) bekezdése alapján a 2007. május 30-án 
lebonyolított országos kompetenciamérés keretében került sor a 4. évfolyamos tanulók készség- és 
képességmérésére. 

Az Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya (továbbiakban: OH) által elkészített 
Országos készség- és képességmérés 4. évfolyam adatfeldolgozó és elemző szoftver lehetővé teszi a 4. 
évfolyamos tanulók 2006/2007. tanévi országos készség- és képességmérési eredményeinek rögzítését és 
elemzését. A szoftver használata az intézmények számára nem kötelező. Minden a mérésben érintett 
intézmény maga döntheti el, hogy a tesztfüzetek értékeléséhez felhasználja-e a programot.  

A szoftver két nagyobb modulból, az adatrögzítő és az elemző részből épül fel. Az intézmények 
számára a program 2008. február 28-tól érhető el az OH weboldalán 
www.oktatasihivatal.gov.hu/Közoktatás/Országos és nemzetközi mérések, vizsgálatok/Korábbi 
mérések menüpont alatt. (A program elérhető továbbá a www.okev.hu weboldalon is az Országos 
mérések, vizsgálatok/Országos mérések menüpont alatt.) 

Az adatok bevitele és elemzése az Intreneten, on-line felületen történik. A programot nem kell telepíteni. 
A program használatához részletes útmutató készült, amely a programba való belépés után érhető 
el. 

Kérjük, hogy a belépést követően mindenképpen tanulmányozzák át a felhasználói útmutatót. 

A szoftver használatának informatikai feltételei felhasználói oldalon a következők: Windows XP 
futtatására alkalmas gép (kb. Pentium IV. 1,8 GHz, 512 MB), Internet-kapcsolat (ha lehet, állandó), 
JavaScript futtatására alkalmas böngésző (pl. Internet Explorer 6.0, Firefox 2.0). 

Azok az intézmények, amelyeknek központi elemzésre vissza kellett küldeniük a 4. évfolyamos 
tesztfüzeteket, az intézményi jelentéseket a program nyitó oldalán találhatják meg a Központilag 
feldolgozott intézmények jelentései linkre kattintva. A központi elemzésre visszaküldött tesztfüzetek 
adatfelvitelét és elemzését az OH Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya végeztette el. 
 
A fenntartók – amennyiben az intézményeikben az adatrögzítés megtörtént – a program elemző 
moduljának segítségével készíthetik el az általuk fenntartott intézményekre vonatkozó Fenntartói 
jelentéseket. 

A programba való belépéshez az alábbi eljárást kell követni: 
- A program nyitóoldalán a Belépés az adatrögzítő és adatelemző szoftverbe linkre kell 

kattintani. 
- A megfelelő jogosultság birtokában három szint szerint (telephely, iskola, fenntartó) lehet 

bejelentkezni. 
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- Jelen levelünkben küldjük a belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót. A jelszót, 
kérjük, kezelje bizalmasan! A felhasználónévben és a jelszóban a kis- és nagybetűk közötti 
különbségek fontosak, ezért a kapott karaktersorokat pontosan kell bemásolni.  

- Amennyiben nem kapta meg felhasználónevét és jelszavát, vagy az nem működik, úgy ezt 
levélben vagy faxon jelezheti az Oktatási Hivatal Közoktatási Koordinációs Osztályának 
(1054 Budapest, Báthory utca 10., fax: 06/1-374-24-86) 

- Fenntartó szintű belépés esetén a rögzített adatokat csak megtekinteni lehet. Az iskolák és az 
egyes telephelyek a programhoz saját felhasználónevet és jelszót kapnak. 

- Az intézményi szint kiválasztása, a felhasználónév és a jelszó mezők kitöltése, valamint a 
kívánt képfelbontás és a vonatkozó tanév megjelölése után a fekete színű „Belépés” gombra 
kattintással lehet belépni a programba. 

- Kérjük, hogy a belépést követően mindenképpen olvassák el a Felhasználói útmutatót. 
 
A szoftver használatával kapcsolatban az OH regionális igazgatóságain kaphatnak tájékoztatást. 
 
Budapest, 2008. február 28. 
 
 
     Üdvözlettel: 
 

 
Pósfai Péter s. k. 

 közoktatás-szakmai 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 
 
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 

 

 


