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1 Bevezetés 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az iskola 

az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési 

időszakban, tanévenként megszervezi – a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók 

kivételével - a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az 

évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai 

állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés tantárgyat tanító 

pedagógus végzi.  

A 2014/15-ös tanévhez hasonlóan, a 2015/16-os tanévben is a fittségi felméréseket a Magyar 

Diáksport Szövetség közreműködésével kidolgozott Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

rendszer (a továbbiakban: NETFIT® rendszer) protokollja szerint kell elvégezni. 

A Magyar Diáksport Szövetség a 2015/16-os tanévtől kezdődően egy ún. NETFIT® 

adminisztrátori felületet fejlesztett ki, melynek célja hogy minden esetben az intézményben 

kompetens személy kezelje az intézményi adminisztratív feladatokat, így csökkentve a 

testnevelő pedagógusok adminisztratív munkáját. 

  



2 Nyitóoldal 
 

A NETFIT® adminisztrátorokat minden esetben az intézményvezető jelöli ki feladatellátási 

helyenként, név illetve email cím megadásával. A megadott email címre a megnevezett 

NETFIT® adminisztrátor automatikusan megkapja az első belépésre szolgáló egyedi 

felhasználónevet és jelszót, melyet az első belépést követően meg kell változtatnia.  

A felület a www.netfit.eu –n közvetlenül, vagy a Magyar Diáksport Szövetség honlapjáról a 

http://www.mdsz.hu/netfit/ címen érhető el. Az oldalt megnyitva egy felületválasztó oldalra 

jut a felhasználó, ahol választhat a feladatának megfelelő ikonok közül. Az ikonok alatt 

szöveges tájékoztató segíti a felhasználót a megfelelő kártya kiválasztásában. 

 

 

1. ábra - A NETFIT online adatkezelő rendszer kezdőoldala 

   

  

http://www.netfit.eu/
http://www.mdsz.hu/netfit/


3 Belépés 
 

A NETFIT® adminisztrátori ikon kiválasztása után a felhasználó a belépésre szolgáló 

felületet látja. A rendszer által - az intézményvezető által – a megadott email címre korábban 

kiküldött felhasználónév és jelszó segítségével tud belépni a felhasználó. Amennyiben 

megváltoztatta jelszavát, de elfelejtette azt, az „Elfelejtett jelszó” gomb segítségével tud új 

jelszót generálni a rendszerből. 

Amennyiben nem rendelkezik a belépéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval, kérem 

keresse az intézményvezetőt. 

 

 

2. ábra - Belépésre szolgáló felület 

 

 

  



Sikeres bejelentkezést követően első lépésként új jelszót kell megadni. A jelszó módosítása képernyő 

minden olyan esetben megjelenik és kitöltése előfeltétel a továbblépésnek, ha a rendszer által 

generált jelszó került kiküldésre e-mail útján.  

Az új jelszó mentésének előfeltétele, hogy a belépett felhasználó megadja a korábban e-mailben 

kapott, lecserélendő jelszavát. 

A régi és az új jelszó sikeres megadását követően megjelenik a NETFIT® adminisztrátori felület 

kezdőoldala. 

 

3. ábra - Rendszer által generált jelszó megváltoztatására szolgáló felület 

  



4 Intézményválasztás 
 

Belépést követően a NETFIT® adminisztrátor választhat, hogy melyik intézmény adatait szeretné 

kezelni, abban az esetben, ha az intézmény vezetője több feladatellátási helyen is megnevezte, mint 

NETFIT® adminisztrátor. A megfelelő feladatellátási hely kiválasztását követően a jobb alsó sarokban 

található, zöld OK gomb segítségével tud továbblépni a felhasználó.  

 

 

 

 

4. ábra - Intézményválasztó felület 

  



5 Kezdőoldal 
 

Intézményválasztást követően a „Hírek” menüpont jelenik meg a felhasználó előtt, ahol tájékozódhat 

az aktuális NETFIT® méréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A későbbiekben a bal felső 

sarokban található NETFIT® logóra kattintva válik újra elérhetővé ez a felület. 

 

 

5. ábra – Kezdőoldal 

 

5.1 Fejléc 
 

A fejlécben számos funkció válik elérhetővé a felhasználó számára: 

 Saját adatok 

o a gombra kattintva saját adatait módosíthatja a felhasználó, továbbá ezen a 

felületen tudja megváltoztatni jelszavát illetve a használt email címét  

 Intézményváltás 

o a gombra kattintva a már korábban említett intézményválasztó felületre jut a 

felhasználó 

 Lezárás 

o lásd. 7. bekezdés 

 Nyilatkozatok 

o ezt a funkciót választva a NETFIT® adminisztrátor minden fontos információt 

megtalál a Szülői hozzájáruló nyilatkozatról 

 



 Segítség 

o a narancs színű gombot választva a Magyar Diáksport Szövetséggel való 

kapcsolatfelvételhez talál információt a felhasználó 

6 Főmenü 
 

A főmenüt három különböző menüpont alkotja: 

6.1 A NETFIT® 
 

a. A NETFIT® menüpontot választva a Magyar Diáksport Szövetség által kifejlesztett 

fittségi felmérésről talál egy rövid ismertetőt a NETFIT® adminisztrátor 

 

 

6. ábra - A NETFIT menüpont képernyőképe 

 

 

6.2 Osztálykezelés  
a) Az Osztálykezelés menüpontot választva elérhetővé válik a korábban kiválasztott intézmény 

által átküldött tanulói mérési azonosítók kezelése. 

b) Az menüpont tetején egy általános tájékoztatót talál a felhasználó az elérhető funkciók 

használatáról, illetve a felület céljáról  

c) Továbbá három kereső segíti a munkáját, lehetősége van szűrésre 

i. tanév szerint, 



ii. évfolyam szerint, 

iii. illetve pedagógus szerint 

 

 

7. ábra - Osztálykezelő felület 

 

6.2.1 Osztály létrehozása 

 

 A Osztály létrehozása gombra kattintva egy felugró ablak („popup”) jelenik 

meg a NETFIT® adminisztrátor előtt 

 A felület segítségével a felhasználónak lehetősége van: 

o Új osztály létrehozására – évfolyam és osztálynév („megnevezés”) 

megjelöléssel 

o A létrehozandó osztály pedagógushoz rendelésére (kizárólag az 

intézményhez regisztrált pedagógusok listája jelenik meg) 

o Tanulói mérési azonosítók osztályba való besorolására 

 Két szűrő segíti a tanulói mérési azonosítók osztályba való besorolását 

o Szűrés nem szerint 

 a kiválasztott évfolyamba tartozó mérési azonosítók közül 

szűkítheti a találatokat a fiúk vagy a lányok listájára 

o Szűrés tavalyi osztály szerint 

 a NETFIT® adminisztrátor választhat az előző mérési időszak 

során létrehozott tanulócsoportok közül, így szűkítve az 

osztályba sorolandó tanulói mérési azonosítók listáját 



 

8. ábra - Osztály létrehozása 

6.2.2 További elérhető funkciók 

 

 Módosítás – a gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg, ahol lehetősége van 

módosítani az osztálymegnevezést, a pedagógus személyét továbbá tanulók mérési 

azonosítóinak listáját 

 Törlés – a gomb segítségével a NETFIT adminisztrátor törölheti a korábban létrehozott 

osztályt. Ebben az esetben a törlendő osztályba sorolt tanulói mérési azonosítók újra 

osztályba sorolhatóak 

 „+” gomb – a gombra kattintva megjelenik a korábban osztályba sorolt mérési azonosítók 

listája 

 

9. ábra - Létrehozott osztály módosítása 



7 Intézmény lezárása 
 

A NETFIT® adminisztrátornak lehetősége van a kiválasztott intézmény lezárására. A funkció célja, 

hogy az adminisztrátor/intézményvezető jóváhagyja a pedagógusok által rögzített mérési 

eredmények helyességét/valóságosságát. 

Lezárást követően sem a NETFIT® adminisztrátor, sem a lezárt feladatellátási helyhez regisztrált 

pedagógusoknak sincs további lehetősége az adatok módosítására. 

A lezárt feladatellátási hely feloldására kizárólag a Magyar Diáksport Szövetség munkatársainak van 

lehetősége. Ebben az esetben kérem, forduljon a NETFIT® ügyfélszolgálathoz. 

 

 

 

10. ábra - Intézmény lezárása 

  



8 Lekérdezések 
 

A lekérdezések menüpontra kattintva megjelenik egy választó képernyő, melyben kijelölhető, hogy 

mely vonatkozásban kerüljön sor a lekérdezés elkészítésre. 

 

 

 

Az alábbi lekérdezési csoportok közül lehet választani: 

- Országos 

- Megyei 

- Regionális 

- Intézményi 

- Évfolyam 

- Osztály 

  



8.1 Országos szintű lekérdezések 
 

Országos szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

- Zónaösszesítő (választott tanév szerint) lekérdezések 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

 

8.1.1 Országos szintű lekérdezés –Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév és tesztfeladatok adhatóak meg. 

 

 



A tanév mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok, és az azokba sorolt 

teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy kategóriánként a fejlécben 

megjelenő profil megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztása” gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes profil tesztfeladata. 

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban. 

8.1.1.1 Országos szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján, a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatok alatt megjelenítésre kerülnek fiú/lány bontásban 

a minimum és maximum értékek, valamint az átlag és a szórás eredmények. 

 

 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  

 



8.1.1.2 Országos szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév alaján- statisztikai 

lekérdezések – PDF 

 

A PDF-es kimenet két részben ábrázolja az eredményeket. A lekérdezés első részében arányosított 

zóna eloszlás, míg a második részben az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás 

értékek láthatóak fiú/lány bontásban. 

 

 



 

  



8.2 Megyei szintű lekérdezések 
 

Megyei szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

- Zónaösszesítő (választott tanév szerint) lekérdezések 

 

 

 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

  

 



8.2.1 Megyei szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév, megye és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

 

A tanév és a megye mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok és 

azokba sorolt teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy kategóriánként a 

fejlécben megjelenő profil megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztása” gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes profil tesztfeladata. 

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban. 

  



8.2.1.1 Megyei szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai 

lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatokban  fiú/lány bontásban megjelenítésre kerülnek 

a minimum és maximum értékek valamint az átlag és a szórás eredménye. 

 

 

 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat.  

 



8.2.1.2 Megyei  szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai 

lekérdezések – PDF 

 

A PDF-es kimenet két részre bontva  ábrázolja az eredményeket. Az első részben arányosított zóna 

eloszlás látható, míg a második rész az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás 

értékeket mutatja be fiú/lány bontásban. 

 

 

  



8.3 Régió szintű lekérdezések 
 

Régió szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

- Zónaösszesítő (választott tanév szerint) 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

 

 

 

  

 



8.3.1 Régió szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév, régió és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

 

 

A tanév és a régió mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok és az 

azokba sorolt teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy kategóriánként a 

fejlécben megjelenő profil megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztás”„ gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes tesztkategória 

tesztfeladatai. 

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban. 

  



8.3.1.1 Régió  szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. Az egyes tesztek eredményeit 

tartalmazó táblázatokban fiú/lány bontásban megjelenítésre kerülnek a minimum és maximum 

értékek valamint az átlag és a szórás eredmények. 

 

 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  



8.3.1.2 Régió  szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – PDF 

 

A PDF-es kimenet két részben ábrázolja az eredményeket. Az első részben az arányosított zóna 

eloszlás látható, míg a második rész az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás 

értékeket mutatja be fiú/lány bontásban. 

 

 



 

  



8.4 Intézmény szintű lekérdezések 
 

Intézmény szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

 Zónaösszesítő választott tanév szerint  

Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján (ezt nem írtuk le ebben az útmutatóban) 

 

 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

  



8.4.1 Intézmény szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerint 

statisztikai lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

A tanév mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok és az azokba sorolt 

teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy kategóriánként a fejlécben 

megjelenő profil megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztása” gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes tesztkategória 

tesztfeladata.  

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban. 



8.4.1.1 Intézmény szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám és megjelenítésre kerül. 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatok alatt fiú/lány bontásban megjelenítésre kerülnek 

a minimum és maximum értékek valamint az átlag és a szórás eredmények.  

 

 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  



8.4.1.2 Intézmény szintű lekérdezés – Zónaösszesítő statisztikai lekérdezések – PDF 

 

A PDF-es kimenet két részben ábrázolja az eredményeket. Az első részben arányosított zóna eloszlás 

látható, míg a második rész az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás értékeket 

mutatja be fiú/lány bontásban. 

 

 



 

8.5 Évfolyam szintű lekérdezések 
 

Évfolyam szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

 Zónaösszesítő választott tanév szerint  

 Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján  

 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

  



8.5.1 Évfolyam szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanévek szerinti 

statisztikai lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév, évfolyam és tesztfeladatok adhatóak meg. 

 

 

A tanév és az évfolyam mező alatt, dobozokban megjelenítésre kerülnek ez egyes teszt profilok és az 

azokba sorolt teszt feladatok. Az egyes feladatok kijelölhetőek egyesével vagy kategóriánként a 

fejlécben megjelenő profil megnevezés mellett található jelölő gombbal. 

Az „Összes kiválasztása” gomb segítségével egyszerre kijelölhető az összes tesztkategória 

tesztfeladatai.  

A lekérdezés eredménye kérhető képernyőre vagy PDF formátumban.  



8.5.1.1 Évfolyam szintű lekérdezés –Zónaösszesítő választott tanévek szerinti statisztikai 

lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatok alatt megjelenítésre kerülnek fiú/lány bontásban 

a minimum és maximum értékek valamint az átlag és a szórás eredménye.  

 

  

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat. 

  



8.5.1.2 Évfolyam szintű lekérdezés –Zónaösszesítő választott tanévek szerinti statisztikai 

lekérdezések – PDF 

 

A PDF-es kimeneten arányosított zóna eloszlás, valamint az adott teszt és nem minimum, maximum, 

átlag és szórás értékeiláthatóak fiú/lány bontásban. 

 

 

  



8.6 Osztály szintű lekérdezések 
 

Osztály szinten az alábbi lekérdezések közül lehet választani: 

- Zónaösszesítő választott tanév szerint 

- Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján 

 

 
 

 

 

A kiválasztás gomb megnyomását követően megjelennek az összeállításhoz szükséges választó 

blokkok. 

  



8.6.1 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai 

lekérdezések 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév, osztály és tesztfeladatok adhatóak meg. 

 

  

 



8.6.1.1 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai 

lekérdezések – képernyőre 

 

A lekérdezés eredményeként fiú/lány bontásban kerülnek az adatok megjelenítésre, összesített 

formában. Megmutatja, hogy az adott tesztfeladatnak megfelelő zónabesorolások alapján a rögzített 

eredmények milyen arányban kerülnek szórásra az egyes zónákra vonatkoztatva. A százalékos 

arányszám mellett a tényleges létszám is megjelenítésre kerül. 

 

Az egyes tesztek eredményeit tartalmazó táblázatok alatt fiú/lány bontásban megjelenítésre kerülnek 

a minimum és maximum értékek valamint az átlag és a szórás eredménye. 

A képernyő alján megjelenítésre kerül az alapértelmezett zónamagyarázat.  

  



8.6.1.2 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő választott tanév szerinti statisztikai 

lekérdezések – PDF 

 

A PDF-es kimeneten arányosított zóna eloszlás, valamint az adott teszt és nem minimum, maximum, 

átlag és szórás értékei láthatóak fiú/lány bontásban. 

 

 

  



8.6.2 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján statisztikai 

lekérdezések - képernyőre 

 

A lekérdezés összeállításánál osztály és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

 

 

 



 

 

A lekérdezés összeállításánál tanév, osztály és tesztfeladatok adhatóak meg.  

 

 

  

 



8.6.2.1 Osztály szintű lekérdezés – Zónaösszesítő eddigi tanévek alapján statisztikai lekérdezések 

– PDF 

 

A PDF-es kimenet két részben ábrázolja az eredményeket. Az első részben arányosított zóna eloszlás 

látható, míg a második rész az adott teszt és életkor minimum, maximum, átlag és szórás értékeket 

mutatja be fiú/lány bontásban. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 


