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Tisztelt Intézményvezető Asszony/Intézményvezető Úr! 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: tanév rendje) 12 § (10) bekezdése 

szerint az általános iskolai feladatellátásban résztvevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik 

számára 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 80. § (1a) bekezdése alapján a tanulók pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálatát. Az 

országos pályaorientációs vizsgálat (a továbbiakban: vizsgálat (mérés)) megszervezése az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) által elkészített és az iskolák számára a www.oktatas.hu honlapon a vizsgálat (mérés) időszakának kezdetekor 

elérhetővé váló digitális mérő és támogató eszközzel, valamint a Hivatal által kiadott alábbi eljárásrend alkalmazásával 

történik. 

A vizsgálatról (mérésről) röviden: 

A vizsgálat (mérés) célja, hogy a tanévben minden nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a vizsgálat (mérés) során 

a kérdésekre adott válaszai alapján a hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját 

érdeklődésének főbb területeiről – és a továbbtanulás szempontjából lényeges – néhány kompetenciájáról. A javasolt 

továbbtanulási irányok mellett a vizsgálat (mérés) visszajelzése sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének 

elérhetőségét, helyét is megadja a résztvevő tanuló számára. 

A vizsgálat (mérés) olyan, a nyolcadik évfolyamos tanuló anonimitását biztosító, tanácsadás jellegű vizsgálat (mérés), 

amely a középfokú továbbtanulási irányokra ágazati szinten fogalmaz meg pályaorientációs ajánlásokat.  

A vizsgálat (mérés) lebonyolításának eljárásrendje 

I) Az általános iskolai feladatellátásban résztvevő intézmény vezetőjének a feladata és felelőssége, hogy a 

vizsgálatban (mérésben) részt vevő feladatellátási helyek pedagógusait tájékoztassa a vizsgálatról (mérésről), a 

szükséges információkat a feladatellátási helyekre eljuttassa és a vizsgálat (mérés) helyi lebonyolítását az előírásoknak 

megfelelően megszervezze. 

II) A vizsgálatot (mérést) a 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. közötti időszakban kell lebonyolítani.  
III) A vizsgálat (mérés) lebonyolításához kötelezően használandó informatikai rendszerek 

- Mérőeszköz a pályaválasztást és a továbbtanulást támogató személyes tanulói jellemzők vizsgálatához és ágazati 

ajánláshoz (a továbbiakban: OPM) 

- Pályaorientációs vizsgálat adminisztrációját támogató program (a továbbiakban: POVI) 

IV) A vizsgálat (mérés) iskolai előkészítése 

1. A vizsgálatban (mérésben) érintett tanulók köre az adott évben az adott feladatellátási helyen jogviszonyban álló 8. 

évfolyamos, nappali rendszerű általános iskolai tanulók (a felnőttoktatásban tanulók kivételével).  

Kérjük, vizsgálják meg a szeptembertől 8. évfolyamba lépő általános iskolai tanulók adatait az alábbiak szerint: 

- Köznevelési intézmény tanulója esetén a KIR személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszerben (gyermek, 

tanulói, illetve alkalmazotti nyilvántartás) (a továbbiakban: KIR-SZNY) végezzék el az évfolyam léptetéshez 

kapcsolódó adminisztrációs feladatokat. 

- A szakképző intézmények nyilvántartásában megtalálható általános iskolai feladatot ellátó intézmény 

tanulója esetében a KRÉTA rendszerben a tanulói adatoknál jelöljék be, hogy a mérés-értékelési szakrendszer 

részére a tanuló adatai átadhatók. 

2. A vizsgálatban (mérésben) részt vevő tanulók mérési kötelezettségének teljesítését a POVI programban kell 

folyamatosan nyomon követni. A programot az intézményekben az alábbiak szerint kell használatba venni. 

a) Az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben a felhasználói jogok kiosztása a POVI rendszerhez. 

b) A programba belépve letölthető a POVI rendszer felhasználói útmutatója, amely ismerteti az intézményi 

feladatokat (a nyolcadik évfolyamos osztályok létrehozása, a vizsgálatban (mérésben) érintett tanulók 

meghatározása, mérési azonosítójuk elkészítése). 

c) A programban kell előállítani a vizsgálatban (mérésben) érintett tanulók Mérési azonosító kártyáját, amelyet 

nyomtatás után el kell juttatni az érintett tanulóknak. 

 

Iktatószám: KPF/2653-1/2022 

Tárgy: Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés) 2022/2023-

as tanévben 

http://www.oktatas.hu/
https://www.kir.hu/kir2szny
https://www.kir.hu/kir2szny
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V) A vizsgálat (mérés) lebonyolítása 

1. A vizsgálatban (mérésben) érintett tanulóknak a vizsgálatot (mérést) az OPM programban kell elvégezni. A tanulók 

a programot a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Pályaorientáció\Országos pályaorientációs vizsgálat 

(mérés)\Lebonyolítás\ menüpontban a Mérőeszköz a pályaválasztást és a továbbtanulást támogató személyes 

tanulói jellemzők vizsgálatához és ágazati ajánláshoz linkre kattintva, kizárólag a tanév rendjében meghatározott 

időszakban érik el. 

2. A vizsgálat (mérés) lebonyolításakor a IV. 2. c. pontban leírt Mérési azonosító kártyát a tanulóknak maguknál kell 

tartaniuk.  

3. Javasoljuk, hogy a pályaorientációs kérdőív kitöltését elsődlegesen intézményi keretek között valósítsák meg. A 

mérőeszköz segítségével a pályaorientációs kérdőív kitöltése – tekintettel a kérdések számára és azok egyszerű 

értelmezhetőségére − tanórai keretek között megvalósítható, annak későbbi adaptálása az intézményi 

pályaorientációs feladatok közé való besorolása releváns lehet. Az intézményi keretek közötti megszervezés 

mindemellett az intézmény számára a mérési kötelezettség nyomon követését is megkönnyíti.  

4. Amennyiben egyes tanulók ezen szervezett intézményi keretek között – igazolható okból – nem tudják a kérdőív 

kitöltését teljesíteni, úgy a tanév rendjében meghatározott időszak alatt egyénileg, akár otthoni keretek között is 

teljesíthetik, és mérési azonosítójuk felhasználásával igazolhatják is a vizsgálatban (mérésben) való részvételüket.  

5. Az OPM-ben elvégzett vizsgálatról (mérésről) minden tanuló személyre szabott visszajelzést kap. Tekintettel arra, 

hogy a mérési eredmények csak a mérési időszak alatt érhetőek el, a tanulók figyelmét fel kell hívni arra, hogy az 

eredmények mentése (pdf) szükséges ahhoz, hogy azok később elemezhetők, értelmezhetők legyenek. 

6. Annak tényét, hogy a tanuló az OPM-ben elvégezte a kötelező vizsgálatot (mérést), az OPM programban a kérdőív 

kitöltését követően megjelenő ablakban, a mérési azonosító megadásával kell rögzítenie, igazolnia. 

7. Az OPM programmal kapcsolatos szakmai kérdéseket a merretovabb@oh.gov.hu címre lehet elküldeni. 

VI) A vizsgálat (mérés) iskolai adminisztrációjának lezárása 

1. A vizsgálat (mérés) elvégzését az intézményeknek a POVI programban kell nyomon követnie.  

2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vizsgálat (mérés) valamennyi, a feladatellátási helyen nappali rendszerű iskolai 

oktatás munkarendje szerint nyilvántartott 8. évfolyamos tanuló számára kötelező (a felnőttoktatásban tanulók 

kivételével), így fokozott figyelmet kell fordítani a kötelezettség teljesítésének nyomon követésére. Ha valamely 

mérési azonosító esetében a mérés nyilvántartásában azt tapasztalják, hogy a vizsgálatot (mérést) a tanuló még nem 

teljesítette, gondoskodniuk kell az érintett tanuló vizsgálatba (mérésbe) történő bevonásáról.  

3. A POVI programban az intézményi adminisztráció lezárásának határideje: 2022. október 10.  

4. Amennyiben a POVI használatával kapcsolatos problémára a felhasználói útmutatóban nem található válasz, úgy a 

kérdést az orszagosmeres@oh.gov.hu címre lehet megküldeni. Az e-mailben kérjük, adják meg az intézmény OM 

azonosítóját és az intézményi kapcsolattartó elérhetőségét (név, telefonszám), ezen információk hiánya akadályozza 

a hatékony segítségnyújtást. 

A vizsgálat (mérés) tartalmi visszajelzése elsősorban a tanulók és a szülők számára a pályaválasztás szempontjából 

fontos segítség, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a 8. évfolyamos tanulókat és szüleiket a lehető 

legkorábban, még a vizsgálat (mérés) előtt tájékoztassák mindezen tudnivalókról.  

A vizsgálatra (mérésre) való felkészülést az alábbi dokumentumok segítik, melyek a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés\Pályaorientáció\Országos pályaorientációs vizsgálat (mérés)\Lebonyolítás\2022/2023. tanévi pályaorientációs 

vizsgálat (mérés) menüpontban érhetők el:  
- Intézményi tájékoztató levél és eljárásrend 

- Felhasználói kézikönyv pedagógusok számára 

- Felhasználói kézikönyv általános iskolai tanulók számára 

- Gyakran ismételt kérdések 

- Mérőeszköz a pályaválasztást és a továbbtanulást támogató személyes tanulói jellemzők vizsgálatához és ágazati 

ajánláshoz  

- Pályaorientációs vizsgálat adminisztrációját támogató program  

 

Együttműködését köszönjük.  

 

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 15.  
Üdvözlettel: 

 Brassói Sándor s.k. 

 elnök  
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