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Tárgy:  Adatszolgáltatás − országos kompetenciamérés 
2011/2012. tanév  

Iktatószám: KPF/2412-1/2011. 
 

Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 99. § (4), (5) bekezdései által elrendelt országos mérések 
idıpontját a 2011/2012. tanév rendjérıl, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 30/2011. 
(VI. 7.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: NEFMI rendelet) 9. § (3) bekezdése határozza meg. A mérés napja a 
NEFMI rendelet alapján 2012. május 30. 
 

Az említett rendelkezések értelmében a méréseket a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyamokon kell megszervezni minden 
tanuló részvételével. A közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl szóló 3/2002. (II. 15.) OM 
rendelet (a továbbiakban: OM rendelet) 6. § (2) bekezdése szerint az országos mérések lebonyolítása tanítási 
napokon, kötelezı tanórai foglalkozások keretében történik. A mérés napja tanítási napnak minısül, melyet az 
érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelezı tanórai foglalkozás számukra nem 
szervezhetı (NEFMI rendelet 9. § (3)). A mérésben részt vevı pedagógus a mérés napjára esı kötelezı óráját az 
adott napon a méréssel összefüggı feladatok végrehajtásával teljesíti. A mérésen való részvétel, illetve 
távolmaradás elbírálására a tanórai foglalkozásokon való részvételre, illetve a tanórai foglakozásokról való 
távolmaradásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (OM rendelet 6. § (2)). 
 

Az országos mérés központi szervezését, a mérıeszközök kidolgozását és az eredmények feldolgozását az Oktatási 
Hivatal (továbbiakban: OH) végzi. A mérés lebonyolításának részleteirıl a késıbbiek folyamán részletesen 
tájékoztatjuk az iskolákat. Az iskolai elızetes szervezımunka elısegítése érdekében már most jelezzük, hogy 
- a mérések várható idıtartama 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 jelentıs változás nem 

várható. 
Az OH a mérés lebonyolítását minıségbiztosítók bevonásával ellenırizheti. Amennyiben az intézmény nem az 
adatrögzítéskor megadott telephelyén teljesíti a mérést, kérjük, arról 2012. április 4-ig feltétlenül írásban 
értesítsék az Oktatási Hivatalt. A mérés menetét szabályozó részletes lebonyolítási útmutatóban leírtaktól a 
mérés során eltérni ebben az esetben sem szabad. A méréshez szükséges megfelelı feltételek biztosítása az 
intézmény igazgatójának a felelıssége. 
 

A központi elıkészítés egyik legfontosabb fázisa az iskolák létszámadatainak begyőjtése és a mérésben részt 
vevı tanulók mérési azonosítóval történı ellátása. A szükséges tanulói szintő adatok begyőjtése, valamint a 
tanulók mérési azonosítóval történı ellátása − az erre a célra kifejlesztett adatrögzítı felületen − kizárólag 
elektronikus formában történik.  
 

Figyelem! Az adatszolgáltatásra szolgáló programot minden olyan intézménynek használatba kell vennie és 
az intézmény valamennyi olyan telephelyére vonatkozóan adatot kell szolgáltatnia, amely a KIR 
nyilvántartása szerint általános iskolai és/vagy gimnáziumi és/vagy szakközépiskolai és/vagy szakiskolai 
feladatot lát el.  
Az adatszolgáltatást a csak sajátos nevelési igényő tanulókat oktató intézményeknek is el kell végezniük.  
A programba belépve kell közölni azt is, ha az intézmény egyetlen telephelye sem érintett a mérésben (pl. az 
adott intézményben nincs mérésben érintett évfolyam, az intézményben csak felnıttoktatás folyik). 
 

Az adatszolgáltatás során különös körültekintéssel kell eljárni, mert a hibásan szolgáltatott adatok 
módosítására a késıbbiek során már nincs lehetıség.  
 

Az adatszolgáltatásról szóló jelen tájékoztató levelet az intézmény vezetıjének az intézmény székhelyére 
küldjük ki. Az intézmény vezetıjének a felelıssége, hogy a mérésben részt vevı telephelyeket tájékoztassa az 
adatszolgáltatásról, és az adatszolgáltatáshoz szükséges információkat a telephelyekre eljuttassa. 
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatszolgáltatást telephelyenként kell elvégezni. Ha az adott telephely nem 
érintett a mérésben (pl. az adott telephelyen nincs a mérésben érintett évfolyam, a telephelyen csak felnıttoktatás 
folyik, a telephely megszőnt) az erre vonatkozó információt szintén az adatszolgáltató programban kell jelezni.  
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Az adatszolgáltatásra és a tanulók mérési azonosítóval történı ellátására szolgáló on-line adatközlı felület a mai 
naptól elérhetı a www.kir.hu címen az Országos kompetenciamérés adatbegyőjtı és -kezelı rendszer linkre 
kattintva. A program használatához részletes útmutató készült, amelyet a programba belépve, a „Segítség” ikonra 
kattintva érhetnek el és nyomtathatnak ki a felhasználók. 
 
Kérjük, hogy a belépést követıen mindenképpen tanulmányozzák át a felhasználói útmutatót! 
 

Az adatszolgáltatás során az iskoláknak az alábbi eljárást kell követniük: 
1. A programba történı belépéshez szükséges felhasználóneve(ke)t és jelszavakat az Intézményvezetıi 

Mesterjelszó-kezelı rendszer segítségével az adott intézmény vezetıje határozza meg. Mivel az 
adatszolgáltatás telephelyenként történik, az intézmény vezetıjének a Mesterjelszó-kezelı rendszeren 
belül minden, a mérésben érintett telephelyéhez felhasználó nevet, belépési jogosultságot kell adnia. A 
megfelelı jogosultság kiosztásához az Intézményvezetıi Mesterjelszó-kezelı rendszer Projekt nézetének 
kiválasztását követıen az „Országos kompetenciamérés adatbegyőjtı és -kezelı rendszer” funkcióra kell 
kattintani. Az Országos kompetenciamérés adatbegyőjtı és -kezelı rendszerének használatára jogosult 
felhasználók sorában kell a telephely-jogosultságokat beállítani. Az Intézményvezetıi Mesterjelszó-kezelı 
rendszerrel kapcsolatban felmerülı kérdéssel kérjük, forduljon az Közoktatási Információs Iroda 
ügyfélszolgálatához (telefonszám: 06/96/510-000, hétfıtıl péntekig, 8-16:30 óráig). 

2. Az intézmény vezetıje által az Intézményvezetıi Mesterjelszó-kezelı rendszerben meghatározott felhasználó 
névvel és jelszóval lehet a programot használatba venni a www.kir.hu oldalon az Országos 
kompetenciamérés adatbegyőjtı és -kezelı rendszer linkre kattintva.  

3. Az intézményi adatokban szükséges változtatásokat kizárólag a www.kir.hu oldalon, az Intézményi 
adatok módosítása menüpont alatt lehet kezdeményezni. Az adatmódosítás a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/A. és 12/B. §-ban 
meghatározottak alapján történhet. Az ebben a menüpontban kezdeményezett változtatások átvezetése után 
az Országos kompetenciamérés adatbegyőjtı és -kezelı rendszerben is az új intézményi adatok fognak 
megjelenni. Az adatmódosítással kapcsolatban felmerülı kérdéssel kérjük, forduljon a Közoktatási 
Információs Iroda ügyfélszolgálatához (telefonszám: 06/96/510-000, hétfıtıl péntekig, 8-16:30 óráig). 

4. Minden olyan telephely esetében el kell végezni az adatszolgáltatást, amely a KIR nyilvántartás szerint 
általános iskolai és/vagy gimnáziumi és/vagy szakközépiskolai és/vagy szakiskolai feladatot lát el, és ezért a 
szoftverben megjelenik.   

5. Az intézményi létszámadatok megállapítása a tanulónként szolgáltatott részletes adatok alapján történik. 
Figyelem! Minden tanulót annál a telephelynél kell rögzíteni, ahol a mérésben részt fog venni, mivel a 
tesztfüzetek csomagolása és kiszállítása az adatszolgáltatás alapján történik. 

6. 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 

iskolai évfolyamok számozása − … − az általános iskola elsı évfolyamától kezdıdıen a középiskolai 

tanulmányok utolsó évfolyamáig folyamatos”. Mindezek alapján tehát azok a tanulók, akik a 2010/2011. 
tanévben pl. nyelvi elıkészítı évfolyamra jártak, a közoktatási törvény szerint a 2011/2012. tanévben 10. 
évfolyamos tanulók. 

7. Ha az adott telephelyen nincs a mérésben érintett 4., 6., 8. vagy 10. évfolyam, az erre vonatkozó 
információt szintén jelezni kell a rendszerben. A rögzítésre vonatkozó részletes információkat a 
programhoz készült Felhasználói útmutató tartalmazza. 
Amennyiben az intézménynek a mérésben érintett telephelye/tagintézménye nem jelenik meg az 
Országos kompetenciamérés adatbegyőjtı és -kezelı rendszerben, az intézménynek haladéktalanul fel 
kell vennie a kapcsolatot a Közoktatási Információs Irodával, és a programhoz készült Felhasználói 
útmutatóban részletezett módon jeleznie kell a változást (telefonszám: 06/96/510-000, hétfıtıl péntekig, 8-
16:30 óráig). 

8. Amennyiben az intézmény idıközben valamely másik oktatási intézményhez csatlakozott − 
telephely/tagintézmény lett − az új székhely telephelyeként kell az adatszolgáltatást elvégeznie. 

9. Az internetes adatszolgáltatás lezárásának idıpontja 2011. november 25. Ettıl az idıponttól kezdve a 
már megadott adatok nem módosíthatóak. 

10. A sajátos nevelési igényő tanulókra vonatkozó adatszolgáltatásról szóló részletes információkat a 
programhoz készült „Felhasználói útmutató” tartalmazza. 

11. A mérés a szakiskolák 20 hónapos felzárkóztató osztályaiban tanuló, 10. évfolyamosnak megfelelı 
diákok számára is kötelezı. Az Országos kompetenciamérés adatbegyőjtı és -kezelı programban a 
felzárkóztató oktatást folytató intézményeknek az adott osztály képzési típusának megadásakor van 
lehetıségük jelezni, hogy ott felzárkóztató oktatás folyik. 

12. A nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı 
tanulóknak részt kell venniük a mérésben, eredményük beleszámít a telephely és az iskola 
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eredményébe. A tanulókra vonatkozó adatszolgáltatásról szóló részletes információkat a programhoz készült 
Felhasználói útmutató tartalmazza. 

 
Sajátos nevelési igényő tanulók részvétele az országos kompetenciamérésben: 
1. A kizárólag testi és érzékszervi fogyatékos tanulókat oktató iskolák tanulói részt vesznek a mérésben (kivéve 

azokat a tanulókat, akiket fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében, pl. súlyos fokban látássérült 
tanulók). Az ı eredményeik bekerülnek a központi elemzésbe, és intézményeik tájékoztató jellegő 
iskolajelentést is kapnak. 

2. Az integráltan tanuló testi és érzékszervi fogyatékos tanulók (kivéve azokat a tanulókat, akiket 
fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében) részt vesznek a mérésben. Eredményeik bekerülnek a 
telephely tanulóinak elemzésébe, a Telephelyi, Iskolai és Fenntartói jelentésbe.  

3. Az integráltan tanuló értelmi fogyatékos tanulók az iskola döntése szerint vehetnek részt a mérésben, a 
tanulók eredményei nem kerülnek bele a telephely tanulóinak elemzésébe, a Telephelyi, Iskolai és Fenntartói 
jelentésbe. Az adatszolgáltatás ezekre a tanulókra nézve is kötelezı. 

4. A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı (pszichés 
fejlıdési zavaraik miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott) tanulók részt 
vesznek a mérésben, de ezen tanulók eredményei nem kerülnek be a telephely tanulóinak elemzésébe, a 
Telephelyi, Iskolai és Fenntartói jelentésbe. Azok a tanulók, akiket testi vagy érzékszervi fogyatékosságuk 
megakadályoz a teszt kitöltésében, nem vesznek részt a mérésben. 

Az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéssel kérjük, forduljon a területileg illetékes fıvárosi/megyei 
kormányhivatalokhoz. 
 
Budapest, 2011. november 7. 

Üdvözlettel: 
 

 Pósfai Péter s. k. 
közoktatás-szakmai elnökhelyettes 

 

A területileg illetékes fıvárosi/megyei kormányhivatalok elérhetıségei 
 

A kormányhivatal megnevezése 
A kormányhivatal 

címe 
Telefonszáma Faxszáma 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

6000 Kecskemét 
Deák Ferenc tér 3. Pf.: 

226. 
76/513-781 76/513-703 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

7623 Pécs 
József Attila u. 10. 

72/507-082 72/507-012 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

5700 Gyula 
48-as u. 15-17. 

66/562-431 66/562-426 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

3530 Miskolc 
Csizmadia köz 1. 

46/514-697 46/514-760 

Budapest Fıváros Kormányhivatala 
Oktatási Fıosztály 

1111 Budapest 
Budafoki út 59. 

1/483-3590 1/483-3591 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

6741 Szeged 
Rákóczi tér 1. 

62/621-460 62/562-601 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

8000 Székesfehérvár 
Szent István tér 9. 

22/526-919 22/526-940 

Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

9023 Gyır 
Szabolcska M. u. 1/A 

96/510-668 96/510-663 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

4024 Debrecen 
Piac u. 54. 

52/504-120 52/504-106 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

3300 Eger 
Kossuth L. u. 9. 

36/521-549 36/521-525 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

5000 Szolnok 
Kossuth Lajos u. 2. 

56/505-988 56/505-909 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

2800 Tatabánya 
Fı tér 4. 

34/515-194 34/515-198 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

3100 Salgótarján 
Zemlinszky R. u. 9. 

32/620-767, 
32/620-715 

32/620-719 
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Pest Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

1052 Budapest 
Városház u. 7. 

1/328-5899 1/328-5802 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

7400 Kaposvár 
Szántó u. 5. 

82/528-180 82/528-189 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

4400 Nyíregyháza 
Hısök tere 5. 

42/599-319 42/599-309 

Tolna Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

7100 Szekszárd 
Szent István tér 11-13. 

74/501-203 74/501-224 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

9700 Szombathely 
Berzsenyi tér 1. 

94/517-139 94/517-105 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

8200 Veszprém 
Óváros tér 21. 

88/591-400 88/591-415 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztály 

8900 Zalaegerszeg 
Kosztolányi u. 10. 

92/507-791 92/507-755 

 


