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AZ OKTATÁSI HIVATAL  

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a 

továbbiakban: Ktj.) 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a 

3. § (2) bekezdésében és a 4. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartás működési 

rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 10. §-ára, továbbá 

az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet –  alapján az 

 

Oktatási Hivatal 

 

központi költségvetési szerv Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 

alábbiak szerint állapítom meg: 

 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

 

1. A költségvetési szerv 

1.1. neve: Oktatási Hivatal 

1.2. hivatalos neve: Oktatási Hivatal  

1.3. rövidített neve: OH 

1.4. idegen nyelvű elnevezése 

angol nyelven: Educational Authority 

 

2. Székhelye: 1054 Budapest, Báthory utca 10. 

 

3. A költségvetési szerv besorolása: közhatalmi szerv 

 

4. A létrehozásáról rendelkező jogszabályra (határozatra) való hivatkozás:   

az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

5. Illetékesség: országos illetékességű közigazgatási szerv 

6. Irányító szerv neve, székhelye:  

oktatási és kulturális miniszter, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

7. Telephelyek:   

1132 Budapest, XIII. kerület Váci út 18.;  

1221 Budapest, XXII. kerület Gyár u. 15.; 

1088 Budapest, VIII. kerület Reviczky utca 6.; 

4029 Debrecen, Csapó u. 54.;  

9024 Győr, Bem tér 15.;  
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9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.; 

7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.;  

3525 Miskolc, Széchenyi u. 103.;  

6721 Szeged, Szilágyi u. 5.;  

8200 Veszprém, Óváros tér 21. 

 

8. A költségvetési szerv iratai őrzésének helye:  

 1054 Budapest, Báthory utca 10. 

2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 30. (Leshegy Ipari Park) 

 

9. Közvetlen jogelőd:    

9.1. A költségvetési szerv jogutódja a 2007. 01. 01-jén megszűnt Felsőoktatási 

Regisztrációs Központ (1055 Budapest, Szalay utca 10.) költségvetési szervnek. 

 

10. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A közfeladat kataszter szakterületi szintje szerint elsődlegesen a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény alapján meghatározott közoktatás-szolgáltatás körébe tartozó, valamint a 

felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti felsőoktatás-szolgáltatási feladatok, 

továbbá a szakképzésről szóló 1993. évi LXXXVI. törvény és a szakképzési 

hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. 

törvény szerinti szakképzési feladatok. Ellátja az ezekhez kapcsolódó kutatás, fejlesztési 

tevékenységeket. 

 

II. 

Az Oktatási Hivatal alap-, kiegészítő-, kisegítő és vállalkozási  tevékenysége 

 

1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A Hivatal szakmai alaptevékenységét az oktatási ágazatot közvetlenül, vagy közvetve érintő 

jogszabályok határozzák meg, így különösen: 

 

a) a közoktatás ágazati irányításával összefüggő feladatai tekintetében: 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) 

Korm. rendeletben, 

 

b) közhiteles nyilvántartási feladata tekintetében: 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 

 a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, 

 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, 

 a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben, 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.(XII.23.) Korm. rendeletben, 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. 

(II.13.) Korm. rendeletben, 
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 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben, 

 

c) hatósági, szabálysértési feladatai tekintetében (hatósági határozathozatal, hatósági 

ellenőrzés): 

 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 

 a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, 

 szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényben, 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvényben, 

 a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 

törvényben, 

 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) Korm. rendeletben, 

 a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI.27.) Korm. 

rendeletben 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről 

szóló 289/2005. (XII.22.) Korm. rendeletben, 

 az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a 

külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 

Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V.16.) Korm. 

rendeletben, 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. 

(II.13.) Korm. rendeletben, 

 az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) 

Korm. rendeletben, 

 az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendeletben, 

 a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 

hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a 

nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. 

(II. 21.) Korm. rendelet 

 a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV.12.) 

Korm. rendeletben, 

 a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya 

alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII.29.) Korm. 

rendeletben, 

 a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 

pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

206/2003. (XII.10.) Korm. rendeletben, 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 

rendeletben, 

 az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői 

és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői 

tevékenységről szóló 31/2004. (XI.13.) OM rendeletben, 

 a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási 

jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendeletben, 

 a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, és az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendeletben, 
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d) szakmai ellenőrzési, mérési, értékelési feladatai tekintetében: 

 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 

 a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői 

és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői 

tevékenységről szóló 31/2004. (XI.13.) OM rendeletben, 

 

e) a szakképzéssel kapcsolatos feladatai tekintetében: 

 a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, 

 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, 

 a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

2003. évi LXXXVI. törvényben, 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM 

rendeletben, 

 az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői 

és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői 

tevékenységről szóló 31/2004. (XI.13.) OM rendeletben, 

 a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 

2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII.22.) SZMM 

rendeletben, 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 

 a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22.) 

SZMM rendeletben, 

 a szakiskolák, szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a 

felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról szóló 1/2007. (II. 

6.) SZMM rendeletben,  

 a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészének a szociális és munkaügyi miniszter 

által felhasználható kerete terhére nyújtott támogatások felhasználásával 

összefüggő szakmai és pénzügyi feladatok ellátásának rendjéről szóló 24/2007. 

SZMM utasításban, 

 

f) a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok tekintetében: 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 

 a regionális fejlesztési és képzési bizottságok működéséről szóló 4/2008. (IV. 22) 

SZMM rendeletben, 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, 

 

g) pedagógiai szolgáltató tevékenységével összefüggésben: 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 

h) pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladataival összefüggésben: 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 
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 a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. 

(XII.22.) Korm. rendeletben, 

 

i) a nyelvvizsgáztatással és nyelvoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai 

tekintetében: 

 az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a 

külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok 

Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V.16.) Korm. 

rendeletben,  

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 

j) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, valamint a hazai 

bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági 

bizonyítványok kiállításával kapcsolatos szakmai feladatai tekintetében: 

 a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. 

törvényben, 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 

k) oktatás valamennyi ágazatához kapcsolódó informatikai, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási feladatok tekintetében:  

 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, 

 a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendeletben, 

 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. 

(II.13.) Korm. rendeletben, 

 az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben, 

 a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendeletben 

meghatározott feladatokat látja el. 

 

A Hivatal alaptevékenységként a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős 

hatóság, közoktatási feladatkörben eljáró oktatási hivatal, a vizsgaközpont, a felsőoktatási 

intézmények nyilvántartását vezető szerv és a felsőoktatási információs rendszer 

működtetéséért felelős szerv feladatait látja el. 
 

2. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: nincs 

 

3. A költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: nincs 

 

4.  A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 

4.1. Az Oktatási Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytathat.  

4.2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht ). 90.§ (7) 

bekezdése alapján az alap-, kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenységből származó 

bevételeket és kiadásokat elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.  

 

5. Az alaptevékenység, kiegészítő kisegítő és vállalkozási tevékenység államháztartási 

szakfeladatrend szerinti megjelölése:  
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5.1. Az alaptevékenység 2009. december 31-éig érvényes államháztartási 

szakfeladatrendi besorolása: 

 

80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok 

 

5.2.Az alaptevékenység 2010. január 1-jétől érvényes államháztartási szakfeladatrendi 

besorolása: 
 

SZAKFELADAT 

SZÁMA 

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE I II III IV 

841212 Oktatás központi igazgatása X    

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási 

tevékenység 

X    

 
A fenti táblázat jelölései: I: alaptevékenység, II: kiegészítő tevékenység, III: kisegítő tevékenység, IV: 

vállalkozási tevékenység. 

 

6. Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása: 856000 Oktatást kiegészítő 

tevékenység 

 

 

III. 

Az Oktatási Hivatal működése 

 

 

1. Az Oktatási Hivatal élén elnök áll, akit – nyilvános pályázat alapján - az oktatási és 

kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. törvény vonatkozó rendelkezése alapján bíz meg, illetve vonja vissza megbízását 

(szükség esetén nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 

 

2. Az elnök munkáját elnökhelyettesek segítik. A gazdasági elnökhelyettest, mint gazdasági 

vezetőt a Ktj. 8. § (2) bekezdése alapján a miniszter határozott időre bízza meg, valamint 

vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel). Felette az egyéb munkáltatói 

jogokat az elnök gyakorolja. 

 

3. A foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: az Oktatási Hivatal alkalmazottai a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény és a Munka Törvénykönyvéről 

szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók.  

 

4. Az Oktatási Hivatal szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti 

feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó további jogszabályok által előírt 

rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. 

Az elnök köteles az SzMSz-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az Alapító Okirat 

hatályba lépését követő 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából 

felterjeszteni. A miniszter az SzMSz-t normatív utasításban adja ki. 

 

5. Az Oktatási Hivatal alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium belső 

szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv alapján végzi. 
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IV.  

Az Oktatási Hivatal gazdálkodása 

 

Az Oktatási Hivatal önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. 

 

 

V.  

Záró rendelkezések 

 

Jelen Alapító Okirat 2009. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 10946/2008. 

számú, 2008. május 15-én kelt Alapító Okirat a hatályát veszti. 

 

 

 

 

Budapest, 2009. július 1. 

 

 

 

 Oktatási és Kulturális Minisztérium 

                         mint az Alapító képviselője 

                         átruházott jogkörében eljárva 

                         Arató Gergely 

                                       államtitkár s.k. 


