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Tisztelt Intézményvezető Asszony/Intézményvezető Úr! 

Tájékoztatom, hogy a mai napon megkezdődnek a 2019/2020. tanév országos méréseinek 

előkészítő munkálatai. Az előkészítés egyik legfontosabb fázisa az intézményekből az országos 

mérésekben részt vevő tanulók létszámadatainak begyűjtése, és mérési azonosítójuk előállítása. 

Kérem intézményvezető asszonyt/intézményvezető urat, hogy az alábbiakban leírtak szerint 

tegyenek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az adatszolgáltatás határideje: 2019. 

november 22.  

Az adatszolgáltatásról szóló jelen tájékoztató levelet az intézmény vezetőjének az intézmény 

székhelyére küldjük ki. Az intézmény vezetőjének a feladata és felelőssége, hogy a mérésben 

részt vevő feladatellátási helyeket tájékoztassa az adatszolgáltatásról, és az adatszolgáltatáshoz 

szükséges információkat a feladatellátási helyekre eljuttassa. 

Az országos mérésekről röviden: 

1. Az országos mérések célja  

- A célnyelvi mérés a 6. és 8. évfolyamos két tanítási nyelvű oktatásban részt vevő tanulók 

nyelvtudását vizsgálja, azt méri, hogy a két tanítási nyelvű iskolák tanulóinak nyelvtudása 

az európai nyelvek esetében megfelel-e a tantervi követelményekben az egyes évfolyamok 

számára előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti, a kínai nyelv esetében a HSK 

(Hanyu Shuiping Kaoshi) szerinti szinteknek. A célnyelvi mérés mindkét évfolyamon három 

alapkészséget mér, a hallott szöveg értése, az olvasott szöveg értése, illetve az íráskészség 

területén vizsgálja a tanulók nyelvtudását (EMMI rendelet 135. § (1)). A tesztanyagok 

javítása és az eredmények központi szoftverbe való bevitele után az iskolák azonnali 

visszajelzést kapnak tanulóik eredményeiről, valamint a megfelelő szintet elért tanulók 

arányáról. 

- Az idegen nyelvi mérés az általános iskolás tanulók angol és német nyelvtudását vizsgálja. 

A mérésben minden, első idegen nyelvként angol vagy német nyelvet választó 6. és 8. 

évfolyamos tanuló részt vesz. A mérés a hallott szöveg értése, illetve az olvasott szöveg 

értése alapkészségekre terjed ki, azt vizsgálja, hogy a tanulók elérik-e a tantervi 

követelményekben az egyes évfolyamok számára előírt Közös Európai Referenciakeret 

(KER) szerinti szinteket. A tesztanyagok javítása és az eredmények központi szoftverbe való 

bevitele után az iskolák azonnali visszajelzést kapnak tanulóik eredményeiről, valamint a 

megfelelő szintet elért tanulók arányáról. 
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- Az országos kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók matematikai 

eszköztudását és szövegértési képességeit vizsgálja. A tesztek olyan feladatokból állnak, 

amelyek elsősorban nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik, hanem a 

tanulóknak azt a képességét, hogy a tanultakat hogyan tudják alkalmazni valódi problémák, 

helyzetek megoldásában. A mérés célja az iskolák és fenntartóik számára a helyi szintű 

értékeléshez szükséges adatok biztosítása és a pedagógiai mérés-értékelés módszereinek 

terjesztése. A mérést követően minden fenntartó, intézmény és telephely eredményeiről 

jelentés készül, amelyben a helyi eredmények az országos, illetve a hasonló jellemzőkkel 

rendelkező fenntartók, intézmények és telephelyek eredményeihez viszonyítva jelenik meg, 

ezzel segítve az iskolák és fenntartóik számára a helyi szintű értékelést. 

 

2. Az országos mérések időpontjai: 

- Célnyelvi mérés napja:   2020. május 13. 

- Idegen nyelvi mérés napja:  2020. május 20. 

- Országos kompetenciamérés napja: 2020. május 27. 

 

3. Az országos mérések megrendezését meghatározó jogszabályok: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

- A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) 

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI 

rendelet) 

- A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tanév 

rendje) 

Az intézmény feladatai az adatszolgáltatás során: 

A központi előkészítés egyik legfontosabb fázisa az iskolákból az országos mérésekben részt 

vevő tanulók létszámadatainak begyűjtése, és mérési azonosítójuk előállítása. A mérésben 

érintett tanulók körének meghatározásához segítséget nyújt a részletes információkat 

tartalmazó Országos mérések adminisztrációs kézikönyve (a továbbiakban: adminisztrációs 

kézikönyv). Az adminisztrációs kézikönyv használata elengedhetetlen a pontos 

adatszolgáltatáshoz.  

A szükséges tanulói szintű adatok begyűjtése, valamint a tanulók mérési azonosítójának 

előállítása − az erre a célra kifejlesztett adatbegyűjtő rendszerben az Országos mérések 

adatbegyűjtő és -kezelő rendszerében (a továbbiakban: adatbegyűjtő rendszer) − kizárólag 

elektronikus formában történik. Az adatbegyűjtő rendszer használatához részletes felhasználói 

útmutató készült. Kérjük, hogy a programhasználat megkezdése előtt tanulmányozzák át 

az útmutatót. 

Az adatbegyűjtő rendszert minden intézménynek, amely jelen levelünket megkapta, az 

intézmény valamennyi feladatellátási helyére vonatkozóan használatba kell vennie. Az 

adatbegyűjtő rendszerbe belépve kell közölni azt is, ha az intézmény egyetlen feladatellátási 

helye sem érintett egyetlen országos mérésben sem (pl. az adott intézményben nincs mérésben 
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érintett évfolyam). 

Az adatszolgáltatás határideje valamennyi mérés esetén 2019. november 22. Ettől az 

időponttól kezdve a megadott adatok nem módosíthatók. 

Az adatfelvétel Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) által meghatározott szabályainak 

betartásáért és az adatfelvétel során szolgáltatott adatok valódiságáért az iskola vezetője a 

felelős (EMMI rendelet 79. § (5)). Az adatszolgáltatás során különös körültekintéssel kell 

eljárni, mert a hibásan szolgáltatott adatok a mérések központi és helyi előkészítésében egyaránt 

jelentős fennakadást okozhatnak. 

Tekintettel arra, hogy a feladatlapok csomagolása és kiszállítása az intézményi adatszolgáltatás 

alapján, feladatellátási helyenként történik, amennyiben az intézmény nem az 

adatszolgáltatáskor megadott feladatellátási helyén kívánja teljesíteni valamely mérési 

feladatát, azt az adminisztrációs kézikönyv 5.1. pontjában leírtak szerint, írásban közölnie kell 

a hivatallal 2020. március 31-ig.  

Az adatszolgáltatást segítő dokumentumok: 

- Országos mérések adminisztrációs kézikönyve 

- Felhasználói útmutató az Országos mérések adatbegyűjtő és -kezelő rendszeréhez (a 

programba belépve érhető el) 

A mérés lebonyolításával kapcsolatos részletes információkról a hivatal az érintett iskolákat a 

mérés előtt tájékoztatni fogja. A mérésre való felkészülést az előző tanév dokumentumai 

segítik, melyek a hivatal honlapján (www.oktatas.hu) érhetők el: 

- A célnyelvi mérés lebonyolításával kapcsolatos információk a Köznevelés/Országos és 

nemzetközi mérések/Célnyelvi mérés/Lebonyolítás menüpont alatt találhatók.  

- Az idegen nyelvi mérés lebonyolításával kapcsolatos információk a Köznevelés/Országos 

és nemzetközi mérések/Idegen nyelvi mérés/Lebonyolítás menüpont alatt, 

- az Országos kompetenciamérés lebonyolításával kapcsolatos információk a 

Köznevelés/Országos és nemzetközi mérések/Országos kompetenciamérés/Lebonyolítás, 

módszertan menüpont alatt. 

Az aktuális tanévre vonatkozó információkat a honlapunkon folyamatosan frissítjük. 

Kérjük, a fent leírtaknak megfelelően tegyen eleget jogszabályi kötelezettségének.  

Együttműködését köszönjük. 

 

 

Budapest, 2019. november 4. 

 

Üdvözlettel: 

 Pongrácz László s. k. 

 főosztályvezető 

http://www.oktatas.hu/
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