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Oktatás i  Hivata l  
 

 

  

 

 Tárgy:  Tájékoztatás a 2007/2008. tanévben a 6., 8., 10. végzett 
országos kompetenciamérés és a 4. évfolyamon végzett országos 
készség-és képességmérés jelentéseirıl, és a további elemzéseket 
lehetıvé tevı programokról. 

 Iktatószám: KPF/580-1/2009. 
 
Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 
Tisztelt Fenntartó! 
 
 
A közoktatási törvény 99. § (4), (5) bekezdése által elrendelt országos kompetenciamérés és a 4. 
évfolyamos tanulók készség- és képességmérése az oktatási és kulturális miniszter 19/2007. (III. 23.) 
rendeletének 8. § (3) bekezdésében meghatározott napon - 2008. május 28-án - megtörtént. 
A fenti rendelet értelmében az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) a mérésekrıl fenntartói, intézményi 
és tanulói szintő elemzéseket készített.  
 
Az említett jelentések a www.kir.hu oldalon érhetık el A 2008. évi országos mérés eredményei linkre 
kattintva.  
 
1. Intézményi, fenntartói és telephelyi jelentések: A 6., a 8. és a 10. évfolyamos mérés teljes körő 

volt. A részt vevı intézmények eredményei alapján fenntartói, intézményi, telephelyi elemzések 
készültek. A 4. évfolyamos készség- és képességmérés eredményeirıl központi elemzés (intézményi 
jelentés) csak a központilag véletlenszerően kiválasztott 200 intézmény esetében készült. A központi 
jelentések mindenki számára hozzáférhetık, a jelentések megtekintéséhez nincs szükség 
felhasználónévre és jelszóra.  

 
2. Tanulói jelentések: A 2008. évi országos mérés eredményeinek feldolgozását követıen idén elıször 

van lehetıség egyéni tanulói elemzés megtekintésére is. A mérésben részt vevı azon tanulók egyéni 
elemzését lehet megtekinteni, amely tanulók tesztfüzetének kijavítása és feldolgozása központilag 
történt. (Figyelem! 4. évfolyamon csak 200 kiválasztott intézmény esetében készült központi tanulói 
elemzés.) A tanulói elemzést a tanuló mérési azonosítójának ismeretében csak az arra jogosult (diák, 
szülık, iskola) tekintheti meg. 

 
A 2007/2008. tanév mérési eredményeinek további feldolgozását az alábbi programok teszik 
lehetıvé:  
 
Mindkét program esetében az intézményi belépéshez szükséges jogosultságot a KIR 
Intézményvezetıi Mesterjelszó-kezelı rendszerében kell beállítani. 
A fenntartók szintén a KIR-ben használt azonosítóval és jelszóval léphetnek be, mely megegyezik az 
intézménytörzs fenntartói adatmódosító modulban használt azonosítóval és jelszóval. Amennyiben 
a fenntartó nem ismeri a belépéshez szükséges adatokat, jelszó megváltoztatási igényét a szokásos 
módon a 96/510-858 fax számon kell jelezni az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Irodának. 
 
1. Országos kompetenciamérés FIT elemzı szoftver (6., 8., 10. évfolyam): A programot nem kell 

telepíteni. Az elemzések és az esetleges további adatok bevitele az interneten, online felületen 
történik. A szoftver lehetıvé teszi a jelentéseknél részletesebb elemzések elkészítését, például az 
osztályszintő elemzést, a különféle jellemzık szerinti csoportosítást, a feladatonkénti és a 
tanulónkénti eredmények vizsgálatát. A szoftver használata az intézmények számára nem kötelezı. 
 

2. Országos készség- és képességmérés adatfeldolgozó és -elemzı szoftver (4. évfolyam):  
A belépéshez felhasználónév és jelszó szükséges. A programba fenntartói és intézményi szinten lehet 
bejelentkezni.  
A bejelentkezéshez a kezdıoldalon a tanév (2007/2008.) kiválasztása után a „Belépés” gombra kell 
kattintani.  
Ekkor a szoftverbe való belépést lehetıvé tevı felület jelenik meg, mely a KIR rendszer része. 
Intézményi és fenntartói bejelentkezésre van lehetıség.  
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Fenntartói szintő belépés esetén az intézmények által felvitt adatok alapján készíthetı el a fenntartói 
jelentés. 
Intézményi bejelentkezéshez, ami iskolai, illetve telephelyi szintő felhasználóknak készült, OM 
azonosító, az intézmény vezetıje által a www.kir.hu oldalon található a KIR Intézményvezetıi 
Mesterjelszó-kezelı rendszerben kiosztott felhasználónév és jelszó szükséges. Iskolai szintő 
felhasználóknak a KIR Intézményvezetıi Mesterjelszó-kezelı rendszerben minden érintett 
telephelyhez jogosultságot kell adni. Telephelyi szintő felhasználónak ahhoz a telephelyhez kell 
jogosultságot kapnia a KIR Intézményvezetıi Mesterjelszó-kezelı rendszerben, amelyiknek az 
adatait kezelni fogja.  
Bejelentkezés után a továbblépéshez választani kell, hogy iskolaként, vagy telephelyként használja-e 
a szoftvert. Iskola szintő használathoz az „Iskolai belépés” gombra való kattintással lehet belépni. A 
telephelyi belépéshez a telephely számát kell kiválasztani, majd a „Telephelyi bejelentkezés” gombra 
kattintva lehet továbblépni. Figyelem! Az adatok rögzítéséhez telephelyként kell bejelentkezni. 
Ebbıl a szempontból az iskola székhelye is egy a telephelyek közül. Iskolai belépés esetén a beírt 
adatok csak megtekinthetık, azokon módosítani nem lehet.  
Az adatok bevitele és elemzése az intreneten elérhetı, on-line felületen történik. A programot nem 
kell telepíteni. A program használatához részletes útmutató készült, amely a programba való belépés 
után érhetı el. A szoftver lehetıvé teszi az intézményeknél maradt tesztfüzetek esetében a 4. 
évfolyamos tanulók eredményeinek rögzítését és elemzését. Ehhez a szoftver elemzı felületére kell 
belépni. Az intézmények a program segítségével készíthetik el az intézményi, a telephelyekre 
vonatkozó telephelyi jelentéseket, az osztályszintő elemzéseket továbbá az egyéni jelentéseket. A 
szoftver használata az intézmények számára nem kötelezı. Minden a mérésben érintett intézmény 
maga döntheti el, hogy a tesztfüzetek értékeléséhez felhasználja-e a programot.  

 
 
 
Budapest, 2009. március 16.  
 
     Üdvözlettel: 

 
Pósfai Péter s. k. 

 közoktatás-szakmai elnökhelyettes 


