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Tárgy: Adatszolgáltatás a Diagnosztikus fejlıdésvizsgáló 
rendszer alkalmazására vonatkozóan 

Iktatószám: KPF/1764-1/2009 
Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 
 
A 2009/2010. tanév rendjérıl szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a tanuló eltérı ütemő 
fejlıdésébıl, fejlesztési szükségleteibıl fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres 
megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolai feladatot ellátó intézmények igazgatói 2009. október 
15-ig felmérik azon elsı évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett 
tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késıbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító 
indokoltnak látja az azt elısegítı pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlıdésvizsgáló rendszer 
(továbbiakban: Difer) alkalmazását. 

Az intézmények vezetıi 2009. október 31-ig jelentik az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett 
tanulók létszámát. (Figyelem! A tanulók személyes adatait – név, születési idı stb. – semmilyen formában nem szabad 

megküldeni az Oktatási Hivatalnak!) 

Az adatközléshez a www.kir.hu oldalon megtalálható Difer adatszolgáltatás elnevezéső programfelületet kell használni. 
Adatszolgáltatásra csak ezen a programfelületen keresztül van lehetıség. 
 
Figyelem! Az adatszolgáltatást minden – a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) nyilvántartás szerint – általános 
iskolai feladatot ellátó intézménynek el kell végeznie, az adatközlésre szolgáló programot használatba kell vennie.  

Az adatlap kitöltésére szolgáló on-line adatközlı felület 2009. október 1-jétıl lesz elérhetı a www.kir.hu címen a Difer 
adatszolgáltatás linkre kattintva. A program használatához részletes útmutató készült, amelyet a programba belépve 
érhetnek el és nyomtathatnak ki a felhasználók a fıoldal felsı részén található „Segítség” ikonra kattintva.  

Kérjük, hogy a belépést követıen figyelmesen tanulmányozzák át a felhasználói útmutatót. 

Az adatszolgáltatás során az iskoláknak az alábbi eljárást kell követniük: 
1. A rendszer felhasználói felülete webes felület, használatához internetkapcsolatra van szükség. A program a következı 

webcímen érhetı el: www.kir.hu. (A megadott címet a böngészı címsorába kell begépelni.) A webcím beírása után a 
Difer adatszolgáltatás linkre kell kattintani, ekkor a bejelentkezı oldal jelenik meg, ahol rövid információ olvasható a 
belépéssel kapcsolatban. 

2. A programba történı belépéshez szükséges felhasználónevet és belépési kódot az Intézményvezetıi Mesterjelszó-
kezelı rendszer segítségével az adott intézmény vezetıje határozza meg. Fontos, hogy az adatszolgáltatás 
telephelyenként történik. A felhasználónévhez minden esetben hozzá kell rendelni az(oka)t a telephelye(ke)t is, 
amely(ek)nek adatait az adott felhasználó kezelni fogja. Az adatszolgáltatás lezárását csak az a felhasználó 
végezheti el, aki minden - a Difer mérésben érintett - telephelyhez jogosultságot kapott. Az Intézményvezetıi 
Mesterjelszó-kezelı rendszerhez készült útmutató a program belépésre szolgáló oldaláról érhetı el. Az Intézményvezetıi 
Mesterjelszó-kezelı rendszerrel kapcsolatos kérdés esetén a Közoktatási Információs Iroda ügyfélszolgálatához kell 
fordulni (hétfıtıl csütörtökig 8-16:30 óráig, pénteken 8-14 óráig, telefon 06/96/510-000). 

3. Az adatközlı felületre való belépéshez meg kell adni az iskola OM azonosítóját, az Intézményvezetıi Mesterjelszó-
kezelı rendszer segítségével meghatározott felhasználónevet és jelszót (a felhasználónév és a jelszó beírásakor figyelni 
kell a kisbetős és nagybetős írásmódra, valamint arra, hogy a betők között nincs szóköz), majd ezt követıen a „Belépés” 
ikonra kell kattintani. 

4. Az intézményi adatokban (név, cím, telefonszám stb.) szükséges változtatásokat kizárólag a megfelelı jogosultsággal 
rendelkezı személy kezdeményezheti a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a www.kir.hu 
oldalon, az „Intézményi adatok módosítása” menüpont alatt. Az ebben a menüpontban kezdeményezett változtatások 
átvezetése után a Difer adatszolgáltatás programban is az új intézményi adatok fognak megjelenni. 

5. Az intézmény valamennyi – a KIR nyilvántartás szerint általános iskolai feladatot ellátó – telephelyére 
vonatkozóan kötelezı az adatszolgáltatás. Ha az adott telephely nem érintett a mérésben (pl. az adott intézményben 
nincs elsı évfolyam, nincs a telephelyen általános iskolai oktatás, a telephely megszőnt stb.) az erre vonatkozó 
információt – a felhasználói útmutatóban foglaltak szerint – az adatszolgáltató programban kell jelezni. 
Figyelem! A programba belépve kell közölni azt is, ha az intézmény egyetlen telephelye sem érintett a mérésben. 

6. Ugyancsak a programban kell jelezni, ha az 1. évfolyamon nincs olyan tanuló, akinél szükséges a Diagnosztikus 
fejlıdésvizsgáló rendszer alkalmazása.  

7. A rögzítésre vonatkozó részletes információkat a felhasználói útmutató tartalmazza.  
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8. A kitöltött adatlapokat ki kell nyomtatni, és el kell helyezni az iskola irattárában. A kinyomtatott adatlapokat nem 
kell beküldeni az Oktatási Hivatalnak.  

9. Az internetes adatszolgáltatás lezárásának idıpontja 2009. október 31., ettıl az idıponttól kezdve a már megadott 
adatok nem módosíthatók. 

10. Az elızı pontokban részletezett adatszolgáltatás a csak sajátos nevelési igényő tanulókat oktató intézmények 
számára is kötelezı. 

 

A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2009. december 11-ig kell elvégezniük. 
 

Kérjük, hogy a vizsgálat anyagát dokumentálják és irattárazzák. (Az elvégzett vizsgálat anyagát NEM kell megküldeni 

az Oktatási Hivatalnak.) 
A vizsgálat lebonyolításához a Diagnosztikus fejlıdésvizsgáló rendszer 4-9 évesek számára elnevezéső programcsomag 
használható, amelyet minden általános iskola részére biztosítottuk 2002-ben, illetve 2004-ben. Azok az iskolák, amelyek 
valamilyen okból nem rendelkeznek a mérıeszközzel, azt már csak a kereskedelmi forgalomban tudják beszerezni. Ezzel 
kapcsolatosan a www.mozaik.info.hu címen tudnak bıvebben tájékozódni. 
A létszámadatok bejelentésével kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljanak az OH területileg illetékes regionális 
igazgatóságához. 
 

Budapest, 2009. október 1. 
     Üdvözlettel: 

Pósfai Péter s. k.  
       közoktatás-szakmai elnökhelyettes 
 
Az OH regionális igazgatóságainak elérhetıségei: 
 

OH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Gyır-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye 
9024 Gyır, Bem tér 15. Telefon: 06/96/510-668, fax: 06/96/510-663 
A referensek elérhetısége: Kalmárné Bakó Gizella – 06/96/510-666 

Pardavi Zsófia – 06/96/510-665 
    Jéger Erik – 06/96/510-886 
 

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 
A referensek elérhetısége:  Melhártné Nagy Erika - 06/88/591-401 
    Farkas György - 06/ 88/591-403 
 

OH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye 
7400 Kaposvár, Petıfi tér 1-3., Telefon: 06/82/528-180, fax: 06/82/528-189 
A referensek elérhetısége:  Márkus Lajos – 06/82/528-183 
    Szandrocha Erzsébet – 06/82/527-371 
 

OH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság 
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye 
3525 Miskolc, Széchenyi u. 103., Telefon: 06/46/500-813, 500-810 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 
1132 Budapest, Váci út 18., Telefon: 483-3590, fax: 483-3591 


