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Bevezető 

 

Az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer az Oktatási Hivatal által működtetett központi 

felhasználó- és jogosultságkezelő rendszer, ahova a köznevelési intézmény vezetője (képviselője) 

jogosult belépni és a köznevelési információs rendszer (KIR) egyes alrendszereihez történő 

hozzáféréseket az általa kijelölt személyek részére kiosztani. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 69. § (1) bekezdés a), c) és f) pontja 

értelmében az intézmény képviseletét az intézmény vezetője látja el, valamint a köznevelési intézmény 

vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, továbbá dönt az intézmény 

működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, 

közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Fentiek alapján a KIR egyes rendszerei felé 

teljesített adatszolgáltatások, az egyes modulokban elvégzett adatrögzítések is a köznevelési intézmény 

vezetője felelősségi körébe tartoznak, azonban a KIR adminisztrációs feladatokat az intézmény vezetője 

a kollégáknak delegálhatja. A köznevelési intézmény vezetője (képviselője) az ehhez kapcsolódó 

informatikai adminisztrációt az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben tudja elvégezni. Az 

Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe kizárólag az intézmény vezetője jogosult belépni, 

hogy a KIR egyes rendszereihez történő hozzáféréseket az általa kijelölt személyek részére kiossza. 

Belépés az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe 

Az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer a www.oktatas.hu portálon a KIR hivatali ügyek 

menüben az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer feliratra kattintva érhető el. 

 

http://www.oktatas.hu/
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A belépéshez az intézmény OM azonosítóját (szakképző intézmény esetén az 52-es kezdetű technikai 

azonosítót) és a mesterjelszót szükséges megadni. 

Nyitó oldal 

Az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe történő sikeres belépést követően a Nyitó oldal 

jelenik meg. A rendszer főbb menüpontjai az oldal tetején láthatók. 

 

A Nyitó oldalon az Információ blokkban olvashatók a rendszerrel kapcsolatos aktuális információk, 

alatta a KIR intézménytörzs alapján az intézmény főbb adatai (OM azonosító, Intézmény neve, 

Intézmény székhelyének címe, Intézmény vezetője) szerepelnek. 

Az intézmény adatai alatt a Felhasználók blokkban látható a rendszerben rögzített felhasználók száma, 

illetve azoknak a felhasználóknak a száma, akiknek a beazonosítása még nem történt meg. (Erről bővebb 

információ a Felhasználók beazonosítása című részben olvasható.) A KIR rendszerek blokkban az 

elérhető KIR rendszerek száma kerül megjelenítésre. 

 

KIR felhasználók menü 

A rendszerben rögzített felhasználók listája a KIR felhasználók menüre kattintva érhető el. A lista elején 

láthatók azok a felhasználók, akiknek a beazonosítása még nem történt meg (esetükben a Felhasználó 

név oszlopban a Hiányzó személyes adatok megadása felirat olvasható), alatta pedig a már nevesített 

felhasználók találhatók. Ezen az oldalon van lehetőség az új felhasználó rögzítésére, a már rögzített 

felhasználók adatainak, jogosultságainak megtekintésére és módosítására, valamint a felhasználó 

törlésére. 

Felhasználók beazonosítása 

A 2021/2022. tanévtől a KIR rendszereihez hozzáféréssel rendelkező KIR felhasználókat a pontosabb 
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beazonosíthatóság érdekében e-mail címmel mint azonosítóval és viselt névvel szükséges nyilvántartani 

az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben, az érintett KIR felhasználóknak pedig 

meghatározott biztonsági szintű jelszót szükséges beállítaniuk a hozzáférésükhöz. 

Fentiekre tekintettel a 2021/2022. tanév kezdetével az alábbi adminisztrációs teendők elvégzése 

szükséges az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben: 

 Korábban beállított jogosultságok felülvizsgálata – azokat a felhasználókat, akik korábban 

rögzítésre kerültek az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben, azonban már nem 

látnak el adminisztrációs feladatokat a KIR rendszereiben, törölni szükséges a rendszerből. 

 Hiányzó adatok rögzítése – a KIR rendszereiben adminisztrációs feladatokat ellátó 

kollégáknál az egyes KIR modulokhoz történő hozzáféréshez a további, hiányzó adatok 

rögzítése szükséges. 

A felhasználó hiányzó adatait a Műveletek oszlopban látható Adatlap ikonra, vagy a Hiányzó személyes 

adatok megadása gombra kattintva lehet megadni. 

 

A felhasználó adatlapján az Adatok szerkesztése gombra kattintva megjelennek a beazonosításhoz 

szükséges kitöltendő mezők. 

 

A felhasználói profil megszemélyesítéséhez az alábbi adatok megadása kötelező: e-mail cím, viselt név, 

beosztás. Az oktatási azonosító szám és telefonszám kitöltése nem kötelező. 

A KIR felhasználók saját maguk tudják rögzíteni a KIR rendszereibe történő belépéshez használt új 

jelszavukat. A kijelölt KIR felhasználók e-mail címének (a későbbi belépési azonosítónak) az 

Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben történő rögzítését követően a rendszer automatikus 

megerősítő üzenetet küld a megadott e-mail címre. Az érintett KIR felhasználónak a rendszertől kapott 

megerősítő e-mailben szereplő linkre kattintva kell igazolnia, hogy az e-mail cím valóban hozzá tartozik, 

továbbá a KIR felhasználói profilja megerősítéséhez meg kell adnia a köznevelési intézménye hatjegyű 
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OM azonosítóját (szakképző intézmény esetén az 52-es kezdetű technikai azonosítót), valamint be kell 

állítania azt a jelszót, amivel a későbbiekben be tud lépni a KIR rendszereibe. A jelszónak minimum 10 

karakter hosszúnak kell lennie, és kisbetűt, nagybetűt és számot is tartalmaznia kell. 

Fontos, hogy a KIR felhasználói jogosultsággal rendelkező kollégák a fenti azonosítás elvégzése után 

már az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerben megadott e-mail címmel mint azonosítóval 

és az e-mail cím megerősítésekor általuk megadott jelszóval fognak tudni belépni a KIR egyes 

rendszereibe. 

Amennyiben egy KIR felhasználó nem erősíti meg az e-mail címét és nem állít be új jelszót 48 órán 

belül, a megerősítő link érvényessége lejár, a rendszer azonban az intézményvezető részére lehetőséget 

biztosít a megerősítő e-mail ismételt kiküldésére. Ehhez az adott KIR felhasználó adatlapján a 

Megerősítő e-mail újraküldése gombra kell kattintani. 

Fontos, hogy a megerősített profillal nem rendelkező felhasználók 2021. szeptember 30-át 

követően a régi felhasználói azonosítóval és jelszóval már nem fognak tudni belépni a KIR 

rendszereibe. 

Új felhasználó rögzítése 

Új felhasználó az intézmény adatai alatt található Új felhasználó hozzáadása gombra kattintva 

rögzíthető az e-mail cím, viselt név, beosztás, oktatási azonosító szám, telefonszám megadásával, 

melyek közül az e-mail cím, viselt név és beosztás megadása kötelező. 

 

A felhasználó adatainak rögzítését, mentését követően az érintett felhasználónak a rendszertől kapott 

megerősítő e-mailben szereplő linkre kattintva kell igazolnia, hogy az e-mail cím valóban hozzá tartozik, 

továbbá a KIR felhasználói profilja megerősítéséhez meg kell adnia a köznevelési intézménye hatjegyű 

OM azonosítóját (szakképző intézmény esetén az 52-es kezdetű technikai azonosítót), valamint be kell 

állítania azt a jelszót, amivel a későbbiekben be tud lépni a KIR rendszereibe. A jelszónak minimum 10 

karakter hosszúnak kell lennie, és kisbetűt, nagybetűt és számot is tartalmaznia kell. 

Amennyiben egy KIR felhasználó nem erősíti meg az e-mail címét és nem állít be új jelszót 48 órán 

belül, a megerősítő link érvényessége lejár, a rendszer azonban az intézményvezető részére lehetőséget 
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biztosít a megerősítő e-mail ismételt kiküldésére. Ehhez az adott KIR felhasználó adatlapján a 

Megerősítő e-mail újraküldése gombra kell kattintani. 

Felhasználó adatainak megtekintése, módosítása 

A felhasználó adatai az email cím kivételével bármikor módosíthatók. E-mail cím változás esetén a 

korábbi felhasználót törölni kell, és az új e-mail címmel új felhasználóként szükséges rögzíteni a 

rendszerben. 

A felhasználók adatai a KIR felhasználók menüben a Műveletek oszlopban látható Adatlap ikonra 

kattintva módosíthatók. 

 

A felhasználó adatlapján lehetőség van az adott felhasználó számára a megerősítő e-mail újraküldésére, 

a felhasználó adataink módosítására, valamint az adott felhasználó törlésére. Az adatlapon található  

Jogosultságok ikonra kattintva az adott felhasználó KIR rendszerekhez kapcsolódó jogosultságainak 

megtekintése, szükség esetén módosítása lehetséges. 

 

KIR felhasználó jelszavának módosítása 

Amennyiben a KIR felhasználó a rendszer által kiküldött megerősítő e-mailben leírtak alapján elvégezte 

a felhasználói profilja megerősítést, ám a későbbiekben új jelszót szeretne beállítani, vagy a korábban 

rögzített jelszavát elfelejtette, az új jelszó beállítását a továbbiakban már nem az Intézményvezetői 

mesterjelszó-kezelő rendszerbe belépve kell elvégezni. A KIR felhasználó az Intézményvezetői 

mesterjelszó-kezelő rendszerbe történő belépés nélkül a rendszer belépési felületén az Elfelejtett jelszó 

KIR felhasználóknak feliratú gombra kattintva kezdeményezheti a jelszó helyreállítását. 
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Az intézmény OM azonosítójának, illetve a felhasználó Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő 

rendszerben rögzített e-mail címének begépelése után a Küldés gombra kattintva a rendszer automatikus 

üzenetet küld az érintett KIR felhasználó részére. Az új jelszó beállítását az e-mailben szereplő linkre 

kattintva lehet elvégezni az e-mail kiküldését követő 48 órán belül. A jelszónak minimum 10 karakter 

hosszúnak kell lennie, és kisbetűt, nagybetűt és számot is tartalmaznia kell.  

 

Amennyiben a jelszó módosítására szolgáló link érvényessége időközben lejár, a fenti művelet 

megismételhető. 

Felhasználó törlése 

Azokat a felhasználókat, akik már nem látnak el adminisztrációs feladatokat a KIR-ben, törölni kell az 

Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerből. Adott felhasználó törlése kétféle módon végezhető 

el: a KIR felhasználók menüben az adott felhasználónál a Műveletek oszlopban látható Törlés ikonra 

kattintva, 

 

vagy a KIR felhasználó saját adatlapján található Felhasználó törlése feliratú gombra kattintva. 
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Jogosultságok megtekintése, módosítása 

A felhasználók KIR rendszerekhez kapcsolódó jogosultságai a KIR felhasználók menüben az adott 

felhasználónál a Műveletek oszlopban látható  Jogosultságok ikonra kattintva, vagy a felhasználó 

saját adatlapján található  Jogosultságok ikonra kattintva tekinthetők meg. 

 

A Felhasználó jogosultságai blokkban a Jogosultsággal rendelkezik oszlopban látható áthúzott piros 

karika a jogosultság hiányát jelöli. Amennyiben a felhasználónak már kiosztásra került a jogosultság, 

abban az esetben az adott KIR rendszer mellett zöld pipa jelenik meg. A jogosultság szerkesztése az 

adott KIR rendszer megnevezése mellett látható Jogosultságok feliratú gombra kattintva végezhető el. 

 

A jogosultság kiosztása a Belépési jogosultság hozzáadása feliratú gombra kattintva hajtható végre. 
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Jogosultságot törölni a Belépési jogosultság elvétele feliratú gombra kattintva lehet. 

 

A jogosultság hozzáadását követően a felhasználó már rendelkezik az adott KIR rendszerhez belépési 

jogosultsággal, de a legtöbb KIR rendszer esetében a rendszer teljeskörű használatához feladatellátási 

hely szintű jogosultságot is szükséges beállítani.  

Feladatellátási hely szintű jogosultság beállítása 

A feladatellátási hely szintű jogosultság beállítása az adott feladatellátási helynél a Jogosultság 

hozzáadása feliratú gombra kattintva végezhető el. 

 

Jogosultságot törölni a Jogosultság elvétele feliratú gombra kattintva lehet. 

A feladatellátási helyek listája felett elhelyezett Összes hozzáadása feliratú gombra kattintva az 

intézmény összes feladatellátási helyére vonatkozóan beállításra kerül a jogosultság, az Összes törlése 

feliratú gombra kattintva pedig az összes feladatellátási hely szintű jog törlésre kerül az adott 

felhasználónál. 

A fenti beállítások elvégzését követően nincs szükség külön mentésre, a felhasználó a jogosultság 

beállítása után pár percen belül be tud lépni az adott KIR rendszerbe. 

KIR rendszerek menü 

A KIR rendszerek menüpontban megjelenítésre kerül valamennyi elérhető KIR rendszer. A lista elején 

láthatók az aktív rendszerek, a lista alján pedig a valamilyen okból inaktív, pl. időszakos adatszolgáltató 



Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszer 

11 

 

rendszerek. A Műveletek oszlopban látható Jogosultságok ikonra kattintva megtekinthető, hogy az 

adott KIR rendszerhez mely felhasználók kaptak belépési jogosultságot. 

 

A lista elején találhatók azok a felhasználók, akiknek a beazonosítása még nem történt meg (esetükben 

a Felhasználó név oszlop üres), a beazonosított felhasználók a lista alsó részén szerepelnek. A 

Jogosultsággal rendelkezik oszlopban látható áthúzott piros karika a jogosultság hiányát jelöli. 

Amennyiben a felhasználónak már kiosztásra került a jogosultság, abban az esetben az adott felhasználó 

neve mellett zöld pipa jelenik meg. Az adott KIR felhasználó jogosultságának szerkesztése a Műveletek 

oszlopban látható Jogosultságok feliratú gombra kattintva végezhető el. A jogosultságok szerkesztéséről 

bővebb leírás a Jogosultságok megtekintése, módosítása című részben található. 

Mesterjelszó megváltoztatása 

A mesterjelszó módosítására a rendszerbe belépve a menüsorból elérhető Mesterjelszó megváltoztatása 

menüpontban van lehetőség. A jelszó módosításához a beviteli mezőkbe be kell gépelni a jelenlegi 

jelszót, az új jelszót, majd az új jelszó megerősítését, azt követően pedig a Mentés gombra kell kattintani. 

A jelszónak minimum 10 karakter hosszúnak kell lennie, amely tartalmaz kisbetűt, nagybetűt és számot 

is. 

Amennyiben az intézményvezető új mesterjelszót szeretne beállítani vagy elfelejtette a mesterjelszavát, 

a jelszó az Intézményvezetői mesterjelszó-kezelő rendszerbe történő belépés nélkül is megváltoztatható. 

Ehhez a belépési oldalon az Elfelejtett jelszó mesterfelhasználóknak gombra, illetve a KIR hivatali ügyek 

menüben az Intézményi mesterjelszó módosítása, elfelejtett mesterjelszó linkre kell kattintani. 
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Az országos mérések, középfokú beiskolázás és az érettségi során használt 

programok 

Az országos mérések során az alábbi programokhoz szükséges intézményvezetői és/vagy 

feladatellátási hely szintű jogosultság kiosztása: 

 

 

 

 

 

 

A középfokú beiskolázás során az alábbi programokhoz szükséges intézményvezetői és/vagy 

feladatellátási hely szintű jogosultság kiosztása: 

 

FIGYELEM! A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - általános iskolák számára megújult, a 

Mesterjelszó-kezelő rendszerben új projektek kerültek kialakításra, ezért a program használatához új 

jogosultságok kiosztása szükséges. 
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Az érettségivel kapcsolatosan az alábbi programokhoz szükséges jogosultság kiosztása: 

 

 

Technikai segítségnyújtás 

Amennyiben a programmal kapcsolatban kérdése merülne fel, kérem, hívja a KIR Ügyfélszolgálatot a 

96/510-000 telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 között, pénteken 8:00 és 14:00 között, 

vagy írjon az info@kir.hu címre. 

 

mailto:info@kir.hu

