
 

 

 

 

AZ ORSZÁGOS KÖZNEVELÉSI TANÁCS 

Ügyrendje 

 
I. Jogállása 

 

1. A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. számú törvény 

(továbbiakban: törvény) 96. §-a alapján létrehozott Országos Köznevelési Tanács 

(továbbiakban: OKNT) szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő országos 

szakértő testület. 

 

2. Feladatait a közoktatásról szóló törvény 7.§ (8) bekezdés, 8B. § (1) (6) bekezdések, a 

9. § (2) bekezdése; a 93. § (1) bekezdése a), b) és f), a 94. § (4) és (6) bekezdése; a 96. § (2), 

(3) (5) bekezdése; 131. § (3) (7) (8) bekezdése értelmében, az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rend.) 8. § (2) bekezdése valamint a 17/2004. OM rendelet 5. § és a 23/2004. (VIII. 27.) OM 

rendelet  alapján látja el. 

 

3. Az Országos Köznevelési Tanács megalakulását a törvény 96. § (4) bekezdése szabályozza. 

 

4. Székhelye:  

Oktatási és Kulturális Minisztérium 

 (1055 Budapest, V. Szalay u. 10-14.) 

 

 

II. Szervezeti felépítése 

5. a) Az OKNT testületi formában fejti ki a tevékenységét, a testület 23 rendes tagból áll. 

 

b) Az OKNT tagjainak felkérő leveleit a törvény 96. § (4) és (5) bekezdéseiben leírt 

eljárás lefolytatása után az oktatásért felelős miniszter adja ki. 

 

 c) A tagsági viszony megszűnik  az OKNT megbízásának lejártával; 

 a tag írásbeli kilépési nyilatkozatával;  

 a tag halálával; 

 az oktatásért felelős miniszter megbízatásának lejártával az általa 

választott személyek vonatkozásában. 

 

6. a) Az OKNT - nek nyolc, a törvény 96. § (4) bekezdésében meghatározott szavazási 

eljárás eredményét tükrözően rangsorolt póttagja van.  

 

b) A tag tagsági viszonyának megszűnése esetén a megüresedett helyet a reá 

vonatkozó rangsorban következő póttaggal kell betölteni. 

 

7. Ha a tagok száma a póttagok rendes taggá nyilvánítása után 23 fő alá csökkenne, a 

törvény 96. § (4) bekezdése alapján az oktatásért felelős miniszter egy hónapon belül 

új választást rendel el az üres helyek betöltésére. 
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8. Az OKNT tisztségviselői: 

 elnök 

 alelnök 

 

9. Az OKNT bizottságai: 

 

a) Az OKNT keretei között működő állandó bizottságok  

 

 Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság (OPTB) Ktv. 96.§ (5) a) 

bekezdése értelmében  

 Országos Érettségi Vizsgabizottság (OÉVB) Ktv. 96. § (5) b) pontja szerint 

Az OKNT irányítása és ellenőrzése mellett átruházott hatáskörben látja el 

a Korm. rend. 8. § (2) bekezdésében nevesített feladatot. A feladat 

elvégzésére vonatkozó szabályokat az OÉVB ügyrendje tartalmazza. 

 Kerettantervi Bizottság (KTB) 17/2004. OM rendelet 5. § 

 

b) Az OKNT keretei között működő további bizottságok: 

 

 Tankönyv- és Taneszköz Bizottság (TTB)  

Az OKNT irányítása és ellenőrzése mellett átruházott hatáskörben látja el 

a közoktatásról szóló törvény 93. § (1) bekezdése f) pontja, 96. § -ának (3) 

bekezdés c) pontjában és a 23/2004 (VIII. 27) OM rendeletben nevesített 

feladatot. A feladat elvégzésére vonatkozó szabályokat a TTB ügyrendje 

tartalmazza. 

. 

 Digitális Tananyag Minősítő Bizottság (DTMB)  

Az OKNT irányítása és ellenőrzése mellett átruházott hatáskörben látja el az 

1993. évi LXXIX. számú közoktatásról szóló tv. 93. § (1) bekezdése f) 

pontja, a 96. § -ának (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 23/2004 (VIII. 

27) OM rendeletben nevesített feladatokat. A feladat elvégzésére vonatkozó 

szabályokat a DTMB ügyrendje tartalmazza 

 

 Szakképzési Bizottság 

Az 1993. évi LXXIX. számú közoktatásról szóló tv. 96. § (5) bekezdése 

 

 

c) Az OKNT b) pont szerinti bizottságai a tanácstagok önkéntes jelentkezése 

alapján alakulnak meg általában 5-7 fős létszámmal. Szükség esetén 9 főre 

bővülhet a bizottság létszáma. A bizottságok az OKNT tagokon kívül nem 

OKNT tagokkal is kiegészíthetik soraikat. Ennek során az OKNT 

megválasztott póttagjai elsőbbséget élveznek. A bizottságok tagjait az OKNT 

hagyja jóvá. 

 

d) Az OKNT keretei között működő bizottságok elnökeit az e tisztségekre jelöltek 

közül titkos szavazással az adott bizottság tagjai választják meg. 

e) A bizottságok évente legalább egy alkalommal az OKNT plenáris ülésén 

beszámolnak tevékenységükről, az ennek során felmerült fontosabb 

problémákról. 
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f) Az Országos Köznevelési Tanács az állandó bizottságokon túl további állandó 

vagy ideiglenes szakmai és szakértő bizottságokat hozhat létre meghatározott 

feladatok ellátására. 

g) Az OKNT a feladattervében szereplő témák felelős gondozójául témagazdákat 

választ. A témagazda feladata az adott téma gondozása az OKNT teljes ciklusa 

idején: információk gyűjtése a téma országos helyzetéről, a témával 

kapcsolatos tanácskozások szervezése, határozati javaslatok előterjesztése az 

OKNT ülésére, majd az OKNT határozatának megfelelő javaslatok 

megfogalmazása az illetékesek számára, továbbá a sajtó informálása az 

OKNT-nek a témával kapcsolatos tevékenységéről és állásfoglalásairól. 

h) Az OKNT és a bizottságok munkáját szakértők segíthetik, akiket az OKNT 

elnökének, illetve az adott bizottság elnökének javaslatára a szakállamtitkár kér 

fel. 

 

 

 

 

III. Működése 

 

10. Az OKNT Ügyrendjét az elnök előterjesztésére az OKNT fogadja el. 

 

11. Az OKNT keretei között működő bizottságok megalkotják saját feladatkörüknek 

megfelelő ügyrendjüket, amelyet az OKNT hagy jóvá. A bizottságok ügyrendjét az 

OKNT ügyrendjének hatályba lépése után max. két hónapon belül kell az OKNT elé 

terjeszteni. 

 

12. Az OKNT éves feladatterv alapján végzi a munkáját, amelyet a miniszter és a tagok 

javaslatára az elnök állít össze, az OKNT fogad el. 

 

13.  
a) Az OKNT működése a feladattervnek megfelelően folyamatos. 

b) Az OKNT rendes üléseit a feladattervben meghatározott időpontban előre 

meghatározott időpontban, előre meghatározott napon tarja.  
c) Rendkívüli ülést előre meghatározott napirendi pontokra köteles az elnök összehívni: 

 a miniszter kérésére; 

 bizottsági elnök kérésére; 

 legalább hét tag egyetértő, írásbeli kívánságára. 

 

14.   Működőképességének (határozatképességének) fenntartása érdekében a Tanács  

- az ülés időtartamát a napirend elfogadásakor előre meghatározhatja, 

- a tagok napirendi hozzászólásának hosszát korlátozhatja, 

- a tagok távolmaradásának indokoltságát felülvizsgálhatja (részvételnek számít a 3 

órás jelenlét, vagy az ülés idejének 50 %-át meghaladó jelenlét), 

 

E korlátozásokat az elnök (alelnök) előterjesztésére a Tanács a jelenlévő tagok 

kétharmados többségével esetenként szavazza meg. 

 

15.   
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a) Az OKNT döntéseit  üléseken hozza, ezeket határozatba foglalja Az OKNT tagjai 

szavazati jogukat csak személyesen, az üléseken gyakorolhatják. 

Akadályoztatásuk esetén legkésőbb az ülést megelőző munkanapon 15 óráig 

értesítik a Titkárságot, és a Titkárság értesíti az elnököt. Ilyen esetben, írásban is 

előterjeszthetik hozzászólásukat, amelyet az ülésen ismertetni kell.  

 

b) Az OKNT üléseit az elnök vagy az alelnök vezeti. Az egyes napirendi pontok 

tárgyalásánál az ülés vezetője a hozzászólásokat az OKNT egyetértésével 

korlátozhatja. 

 

 c) A tanácsülések napirendjét a feladatterv, az oktatásér felelős miniszter és a tagok 

javaslatára, a megelőző ülésen az OKNT fogadja el. A tanácsülésről készített 

közleményt, valamint a soron következő tanácsülés időpontját és napirendjét 

nyilvánosságra kell hozni. A Tanács állásfoglalásait, illetve határozatait a 

Köznevelésben és az OKM honlapon közzé kell tenni, a megjelentetésről a 

Titkárság gondoskodik. A miniszter és a tagok az ülés előtt egy héttel javaslatot 

tehetnek az elfogadott napirend kiegészítésére. Ennek elfogadásáról az ülés elején 

az OKNT dönt. 

 

d) A napirendet és a felkészüléshez szükséges írásos anyagokat a Titkárság a rendes 

ülés előtt legalább 8 nappal megküldi a tagoknak. A Titkárság az írásos anyagokat 

az állami és szolgálati titok védelméről szóló törvényeknek, jogszabályoknak és 

előírásoknak megfelelően küldi meg a jogosult címzetteknek. 

 

e) Az OKNT tagjai szavazati jogukat csak személyesen, az üléseken gyakorolhatják. 

Akadályoztatásuk esetén legkésőbb az ülést megelőző munkanapon 15 óráig 

értesítik a Titkárságot, és a Titkárság értesíti az elnököt. Ilyen esetben, írásban is 

előterjeszthetik hozzászólásukat, amelyet az ülésen ismertetni kell.  

 

f) Az üléseken tanácskozási joggal a tagokon kívül részt vehetnek: 

 a kormány tagjai vagy képviselőik; 

 a Titkárság vezetője vagy megbízottja;  

 az OKNT vagy rendkívüli ülés estén az elnök által meghívott személyek. 

 

 

16. Az ülések általában nyilvánosak. A nem OKNT tagok részvételi szándékukat az ülés 

előtt egy héttel a Titkárságra kötelesek bejelenteni. 

 

 

17. Az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 12 - köztük az elnök vagy alelnök - 

jelen van.  

 

18. 
 Az OKNT általában egyszerű többséggel nyílt szavazással dönt 

a) titkos szavazással dönt: 

o az elnök és alelnök személyéről;  

o a bizottsági elnökök személyéről (amennyiben az Elnökök választását az 

OKNT magának tartja fenn) 
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o egyéb személyi kérdésekben 

b) minden más esetben nyíltan szavaz; 

 

c) a teljes létszám legalább 2/3-ának (azaz 16 főnek) egyetértése szükséges az 

Ügyrend elfogadásához, ill. módosításához; 

d) a jelenlévő tagok legalább 2/3-os többségének egybehangzó szavazatára van 

szükség a bizottsági elnöki jogkörök gyakorlásakor 

e) a további esetekben a jelenlévő tagok számának 50%-nál  nagyobb számú 

szavazat elégséges.   

f) a szavazás eredményét titkos szavazás esetén három tagú választott 

bizottság, nyílt szavazás esetén az elnök állapítja meg. 

g) bármelyik OKNT tag javaslatára legalább 7 fő támogatásával név szerinti 

szavazásra kerülhet sor 

 

19. Az OKNT határozatait meg kell küldeni a Miniszternek. Amennyiben ezek az 

oktatásért felelős miniszter rendelkezési hatáskörébe tartozó javaslatokat tartalmaznak, 

ezekről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004/CXL. 

törvényben foglaltaknak megfelelően eljárva tájékoztatja a Tanácsot. 

 

 

 

IV. Jogok és kötelességek 
 

20. A tagok: 

a)  figyelemmel kísérik az oktatásügy helyzetét; 

b)  megfelelő felkészültséggel részt vesznek az üléseken; 

c)  tevékenységükkel segítik a javaslatok, állásfoglalások kialakítását; 

d)  a testülettől vagy az elnöktől kapott megbízás alapján képviselik az OKNT-

t; 

e)  részt vesznek az OKNT keretében működő testületek, bizottságok 

munkájában 

f)  megkapják az OKNT üléseinek jegyzőkönyvét és kérésre más írásos 

anyagait; 

g) feladataik ellátásához tájékoztatást kérhetnek a törvény 96. § (2) 

bekezdésében meghatározott kérdésekben. 

h) a napirendre tűzött kérdésekről írásban véleményt alkothatnak. Amennyiben 

az ülés előtti napon hozzászólásuk a Titkárságra beérkezik, azt – kérésükre – 

az ülésen ismertetni kell. Az írásos hozzászólás minden esetben a 

jegyzőkönyv részét képezi. 

 

 

 

 

 

 

 

21. Az elnök: 
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a) az Ügyrend értelmében irányítja az OKNT munkáját; 

b) közvetlen kapcsolatot tart a miniszterrel, az alelnökkel, a bizottsági 

elnökökkel, és a titkársággal;  

c) a Titkárságnak aláírja a hatáskörébe tartozó iratokat; 

d) feladatait az alelnökkel megosztva látja el; 

e) feladatainak teljesítésének egy részét szükség esetén az alelnökre 

átruházhatja. 

f) a hiányzásokat figyelemmel kísérni, szükség esetén a hiányzókat 

emlékeztetni a kötelességükre 

 

 

 

22. Az alelnök: 

az elnököt akadályoztatása esetén, illetve átruházott hatáskörben teljes joggal 

helyettesíti. 

 

 

23.  Titkárság: 

Az OKNT munkáját titkárság segíti az ügyrendben meghatározottak szerint. A 

Titkárság tagjai a minisztérium köztisztviselői besorolású munkatársai. 

 

V. A tisztségviselők választása 

 

24. 
a) Az elnököt a tagok javaslatának meghallgatása után az OKNT ülésén választják 

meg titkos szavazással. Az elnök mandátumának idejét az Országos Köznevelési 

Tanács külön határozza meg, személye újraválasztható. E tisztséget csak a rendes 

tagok szavazatának 50%-ánál több szavazattal (min. 12 fő) lehet elnyerni.  

 

b) Az alelnököt az elnök megválasztása után kell megválasztani, az elnök 

választásával azonos módon és azonos időtartamra. Az elnöki poszt megüresedése 

esetén alelnök csak újabb szavazás eredménye alapján válhat elnökké.  

 

c) Az OKNT a bizottsági tagokat a javaslatok meghallgatása után listás szavazással 

választja meg. A választás eredményét szavazatsorrend dönti el. 

 

25. Az állandó meghívott bizottsági szakértők felkéréséről a bizottságok javaslatára az 

OKNT dönt. 

 

 

VI. Egyéb intézkedések 
 

26. Igazgatás és ügyvitel: 

 

 

Az OKNT minden ülését szó szerinti jegyzőkönyv rögzíti, amelyet 

haladéktalanul meg kell küldeni az OKNT tagjainak és az Oktatási és 

Kulturális Minisztérium irattárában kell elhelyezni.  
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27. Nyilvánosság: 

 

a)  az OKNT tevékenységéről az elnök tájékoztatja a sajtót és a 

nyilvánosságot. 

b)  Az OKNT nevében többségi felhatalmazás alapján az elnök, 

akadályoztatása esetén az alelnök jogosult nyilatkozni. 

c)  Az OKNT üléseiről az elnök közleményt készít, amelyet a közzététel 

előtt az OKNT tagjainak meg kell küldeni. 

d) Az OKNT munkájáról a Titkárság vezetője is jogosult a sajtó útján 

tájékoztatni a nyilvánosságot. 

  

28. Költségvetés, költségek viselése: 

  

a) a költségvetés forrása a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között 

jelenik meg, melyet az állami költségvetés biztosít. 

b) a szakértői munka tiszteletdíjáról a – az OKNT elnökének javaslatára - a 

közoktatási szakállamtitkár dönt. 

c) A bizottságban végzett munkáért tiszteletdíj jár, amelynek mértékét minden 

évben az oktatásért felelős miniszter hagy jóvá. 

 

29. Záró rendelkezés:  

1.) Az Ügyrend módosítását napirendre kell tűzni, legalább 7 rendes tag egyetértő 

írásos javaslatára. 

 

2.)  A jelen Ügyrend az aláírás napján lép hatályba s mindaddig hatályban marad, 

amíg azt új Ügyrend fel nem váltja. Ezzel egyidejűleg a 2008. január 10-én 

keltezett Ügyrend hatályát veszti 

 

 

Budapest, 2009.október 08. 

 

Dr. Loránd Ferenc sk. 

         elnök 


