
 

 

Tárgy: Tájékoztatás a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésére vonatkozó iskolai 

feladatokról a 2016/2017. tanévben 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

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 tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát 

továbbra is az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusai végzik.  

A 2015/2016. tanévhez hasonlóan a 2016/2017. tanévben is a Magyar Diáksport Szövetség 

közreműködésével kidolgozott Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszer (a továbbiakban: 

NETFIT® rendszer) protokollja szerint kell elvégezni a fittségi felméréseket. 

A 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 11. § (7) bekezdése alapján a 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének a vizsgálatát az iskoláknak 2017. január 9. és 2017. április 

30. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2017. 

június 1-jéig töltik fel a NETFIT® rendszerbe. 

A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó iskolai adminisztrációs feladatok 

A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó iskolai adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, a mérési 

eredmények rögzítéséhez az intézményeknek továbbra is az alábbi programokat kell használniuk: 

1. Mérési azonosító generátor 

2. Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt NETFIT® informatikai rendszere, mely a 

www.netfit.eu oldalon érhető el  

A fizikai fittségi méréshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása a jelenlegi tanévben a 

következők szerint történik: 

 A korábbi mérési időszakokhoz hasonlóan a tanulói mérési azonosítók az intézmények által 

kerülnek átküldésre a Központi Informatikai Rendszerből (továbbiakban: KIR rendszer) – a 

Mérési azonosító generátor segítségével –a NETFIT® rendszerbe. 

 A NETFIT® online informatikai támogató rendszerében az adminisztratív feladatok ellátása 

az NETFIT® adminisztrátor közreműködésével kezdődik:  

o A NETFIT® adminisztrátor feladatai: 

 Osztályok létrehozása 

 Tanulói mérési azonosítók osztályba rendezése/osztályléptetés 

 Osztályok pedagógushoz való rendelése 

 A fittségi felmérés eredményeit a fent említettek alapján az iskolában testnevelést tanító 

pedagógusok rögzítik a NETFIT® online rendszerébe.  

o A NETFIT® rendszer elérése: www.netfit.eu  

 

 

http://www.kir.hu/mazon/generator/
http://www.netfit.eu/
http://www.netfit.eu/


 

 

 

 

A Mérési azonosító generátor programból történt adatküldés után a NETFIT® rendszerben 

megjelennek a tanulók mérési azonosítói, amelyek alapján megkezdődhet az adminisztratív munka és 

a fittségi mérések eredményeinek rögzítése a NETFIT® adminisztrátorok, illetve a pedagógusok által. 

A pedagógus, illetve a NETFIT® adminisztrátori felület részletes útmutatójának leírását a Magyar 

Diáksport Szövetség saját honlapján publikálja (www.mdsz.hu/netfit/szoftver).  

Minden pedagógus az első mérési időszak alkalmával megadott felhasználónevével és jelszavával tud 

belépni, a regisztráció megismétlése nem szükséges/lehetséges.  

Amennyiben jelszavára nem emlékszik, kérem, használja a kezdőoldalon található „Elfelejtett jelszó” 

funkciót, így a rendszer az első regisztráció alkalmával megadott email címre generál Önnek egy, a 

belépéshez szükséges új jelszót.  

Kiadványaink elérhetőek letölthető formában a Magyar Diáksport Szövetség honlapjáról 

(www.mdsz.hu).   

 

Kérdése esetén forduljon bizalommal a Magyar Diáksport Szövetséghez az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén: 

Tel.: +36 80/402-402             Mail: netfit@mdsz.hu 

Szíves közreműködését előre is köszönjük! 

 

Budapest, 2017. január 9. 

 

Üdvözlettel:                                                                             

                                                                                                                    

      Balogh Gábor 

              elnök 
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