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1. Bevezetés
A kézikönyv célja
A Felhasználói kézikönyv célja, hogy részletesen bemutassa az Oktatási Mérföldkövek felület
funkcióit, működését, így nyújtva segítséget a szolgáltatást igénybe vevő felhasználóknak.

Az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás
Az Oktatási Mérföldkövek az Oktatási Hivatal elektronikus közigazgatási szolgáltatása,
amelynek használata során az oktatási azonosítóval rendelkező felhasználónak ügyfélkapus
bejelentkezést követően lehetősége van megismerni az oktatási nyilvántartásokban róla
rendelkezésre álló adatokat. Az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás idővonalon jeleníti meg az
oktatási életút legfontosabb állomásait, de lehetőség van az adatok táblázatos megjelenítésére
is.
Amennyiben a felhasználó oktatási életútjának adatai nem jeleníthetők meg, hiányosak vagy
helytelenek, lehetőség van hibajelzések küldésére, valamint lehetőség van igazolás
kérelmezésére az oktatási azonosítóról és a diákigazolványok adatairól.

Alapfogalmak
OH, Hivatal: Oktatási Hivatal
Oktatási nyilvántartás – ONY: az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX.
törvényben (a továbbiakban: Onytv.) definiált központi elektronikus adatkezelő rendszer.
Oktatási nyilvántartás OH által kezelt szakrendszerei – szakrendszerek, regiszterek: az
ONYTV-ben meghatározott oktatási szakrendszerek közül az Oktatási Hivatal működtetésében
lévő szakrendszerek.
Oktatási személyi nyilvántartás – OSZNY: az oktatási nyilvántartás azon szakrendszere,
amely a személyes adatok kezeléséért, a személyek azonosításáért és az oktatási azonosítók
osztásáért, kezeléséért felel.
Oktatási azonosító: az állampolgárokat az OSZNY-ben és a többi oktatási nyilvántartásban
azonosító, 7-tel kezdődő, 11 karakterből álló számsorozat. Az Oktatási Mérföldkövek az
azonosított felhasználó oktatási azonosítója alapján gyűjti össze az oktatási adatokat.
Személyiadat- és lakcímnyilvántartás – SZL: a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti, a polgárok személyi, lakcím és
értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartás.
Nyilvántartott adatok köre: a törvényi szabályozás alapján a szakrendszerekben nyilvántartott
oktatási, szakmai és személyes adatok együttese.
Köznevelés információs rendszere – KIR: a köznevelésben részt vevő tanulók és
pedagógusok, valamint egyéb személyek nyilvántartása, és a közneveléshez kapcsolódó
hatósági és egyéb feladatokhoz szükséges informatikai alkalmazások és nyilvántartások
összessége.
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KIR tanulói nyilvántartás: az OH által az oktatási nyilvántartás szakrendszeri
nyilvántartásaként működtetett KIR részét képező, az Onytv-ben meghatározott gyermek- és
tanulói (személyazonosító-, jogviszony-, valamint szolgáltatás-) adatokat tartalmazó
nyilvántartás.
KIR alkalmazotti nyilvántartás: az OH által az oktatási nyilvántartás szakrendszeri
nyilvántartásaként működtetett KIR részét képező, az Onytv-ben meghatározott pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottak
és óraadóként foglalkoztatottak nyilvántartása.
Érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett központi
érettségi nyilvántartás – KÉNY: az Onytv. szerinti nyilvántartás, amely a kiállított érettségi
dokumentumok adatait tartalmazza.
Országos köznevelési szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki névjegyzék – SZSZVN: az
Onytv. szerinti nyilvántartás, amely az országos köznevelési szakértői névjegyzéken, az
országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken és a köznevelési szaktanácsadói névjegyzéken
szereplő személyek adatait tartalmazza 2009-től.
Felsőoktatási információs rendszer – FIR hallgatói személyi törzse: az Onytv. szerinti
központi közhiteles nyilvántartás, amely a 2006. február 1-jén folyamatban lévő, illetve az ezt
követően létesített hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezők, valamint a 2006.
február 1-jén vagy azután oklevelet szerzett személyek személyes adatait tartalmazza.
Felsőoktatási információs rendszer – FIR felsőoktatási alkalmazotti személyi törzse: az
Onytv. szerinti központi közhiteles nyilvántartás, amely a 2006. február 1-jén folyamatban lévő,
illetve az ezt követően létesített alkalmazotti jogviszonnyal rendelkező személyek (oktatók,
kutatók, tanárok) személyes adatait tartalmazza.
Oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere – OKTIG: az Onytv. szerinti
nyilvántartás, amely az oktatási igazolványok ügyintézéséhez szükséges adatokat, valamint a
kibocsátott oktatási igazolványok adatait tartalmazza.
Nyelvvizsgák nyelvvizsgaanyakönyveinek nyilvántartása – NYAK: az Onytv. szerinti
nyilvántartás, amely a nyelvvizsgák ügyintézéséhez, a vizsgázáshoz szükséges adatokat,
valamint a kibocsátott nyelvvizsga-bizonyítványok adatait tartalmazza 2000. január 1-je óta.
Személyre szabott Ügyintézési Felület – SZÜF: A magyar állam által biztosított elektronikus
ügyintézési portál.
Központi Azonosítási Ügynök – KAÜ: a magyar közigazgatásban alkalmazott olyan teljes
körű ügyfélazonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokban az ügyfél személyét azonosítja, és adatait továbbítja a felhasználók,
intézmények felé.
4T adat: a nyilvántartásokban és eljárásokban részt vevő természetes személy egyedi
azonosításához elengedhetetlenül szükséges személyazonosító adatok köre: viselt neve,
születési neve, születési helye és születési ideje, anyja születési neve.
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Elektronikus űrlap – e-űrlap: központi kormányzati szolgáltatás, amely egy központi
felületen keresztül biztosítja a jogszabályban meghatározott szerv vagy szolgáltató
meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapjainak ügyfél általi
kitöltését, elektronikus ügyintézést biztosító szervhez való elektronikus azonosítással
egybekötött benyújtását.
Oktatásiazonosító-igazolás: A kérelmező személy OSZNY-ben nyilvántartott érvényes
oktatási azonosítóját és az OSZNY-ben nyilvántartott aktuális személyes adatait tartalmazó, az
Oktatási Hivatal által hitelesített dokumentum, amelyen szerepel a nyilvántartásból való
lekérdezés időpontja is.
Diákigazolvány-irattörténet igazolás: A kérelmező személy OKTIG-ben nyilvántartott
diákigazolványairól szóló, a diákigazolványok adatait és státuszát is tartalmazó, az Oktatási
Hivatal által hitelesített dokumentum.
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2 A rendszer használata
Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás rövid folyamatábrája
Az ügyfél a KAÜ-s azonosítással
bejelentkezik a www.magyarorszag.hu
oldalon

Az ügyfél kiválasztja az "Oktatási mérföldkövek"
szolgáltatást

A személyes adatok megtekintése és
elfogadása

Igen

A szakrendszeri adatok megtekintésének kezdeményezése, e-mailcím megadása

A beazonosítás
sikeres?

Értesítés a megadott e-mail-címre a szolgáltatás
elérhetőségéről

Nem

Oktatási mérföldkövek megtekintése
Oktatásiazonosító-igazolás kérelmezése
Diákigazolvány-irattörténet kérelmezése

Adategyeztetés-űrlap kitöltése és beküldése

Az elkészült iratok fogadása az Ügyfélkaputárhelyen

Az Oktatási Hivatal válaszának fogadása az
Ügyfélkapu-tárhelyen

Vége

1. ábra: folyamatábra

Bejelentkezés
Az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás a https://merfoldkovek.oh.gov.hu/ hivatkozásra
kattintva, a www.oktatas.hu főoldalon, a jobb oldali sávban elhelyezett OKTATÁSI
MÉRFÖLDKÖVEK
gombra
kattintással
vagy
a
https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal Oktatás, kutatás / Oktatási Nyilvántartás
menüpontban érhető el. A szolgáltatás használata ügyfélkapus regisztrációhoz és KAÜ-s
azonosításhoz kötött.
Az Oktatási Mérföldkövek rendszerét azok tudják használni, akik rendelkeznek ügyfélkapuval,
és szerepelnek az Oktatási Személyi Nyilvántartásban, azaz az alábbi nyilvántartások
egyikében.
•

az Integrált Nyomon Követő Rendszerben;

•

az Óvodaköteles és Tanköteles Gyermekek Nyilvántartásában;

•

a Köznevelés Információs Rendszerének tanulói vagy alkalmazotti nyilvántartásában;

•

a Felsőoktatási Információs Rendszer hallgatói vagy felsőoktatási alkalmazotti személyi
törzsében;

•

az érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról és törzslapkivonatokról vezetett
központi érettségi nyilvántartásban;

•

az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszerében;
7
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•

a nyelvvizsgák nyelvvizsgaanyakönyveinek nyilvántartásában;

•

a Szakképzési Információs Rendszerben;

•

a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben.

Az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás a főoldalon található Bejelentkezés gombra kattintva
indítható el. Bejelentkezés előtt érdemes elolvasni a részletes tájékoztatót, ahol a rendszer
használatához nélkülözhetetlen tudnivalók csoportosítva, áttekinthető módon jelennek meg. A
tájékoztató szövegét az egyes címekre kattintva lehet kinyitni, illetve becsukni. A részletes
tájékoztató oldalát a Bezárás gombra kattintva hagyhatjuk el, de az oldal használata során
bármikor megtekinthető a menüsorból a
gomb megnyomásával.

2. ábra: részletes tájékoztató
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3. ábra: bejelentkezés

A Bejelentkezés gombra kattintva a felület a felhasználót átirányítja az KAÜ bejelentkezési
oldalra, ahol felhasználónév és jelszó megadása szükséges. A bejelentkezés a felhasználó
igénye szerint történhet ügyfélkapu használatával, elektronikus személyazonosító
igazolvánnyal, telefonos vagy arcképes azonosítással vagy az ügyfélkapu+ szolgáltatásával.

4. ábra: KAÜ beléptető oldal

Ügyfélkapu létesítése
Ügyfélkaput bármely természetes személy igényelhet személyesen a regisztrációs szervnél,
vagy – amennyiben 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító
9
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igazolvánnyal
rendelkezik
–
elektronikusan
az
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen. A regisztrációhoz meg kell
adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és elektronikus levélcímét (e-mail-cím),
mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját.
Kiskorú gyermek adatainak megtekintése
Amennyiben Ön gondviselőként vagy törvényes képviselőként kiskorú gyermeke oktatási
életútját szeretné megtekinteni, kérjük, hogy létesítsen számára ügyfélkapu -hozzáférést a fenti
információk alapján. A gyermek oktatási életútja a részére kiadott ügyfélkapuhoz tartozó
bejelentkezést követően tekinthető meg.
Figyelem! A gyermek részére létesített ügyfélkapu belépési adataira fokozottan ügyelni kell,
mindig csak a gondviselő, törvényes képviselő legyen ezeknek birtokában. Amennyiben
valamelyik gondviselő, törvényes képviselő személyében változás következik be, de van olyan
személy, aki továbbra is gondviselő, törvényes képviselő marad, akkor a kiskorú
ügyfélkapujához tartozó jelszót mindenképpen módosítsa annak érdekében, hogy illetéktelen
személy ne férjen hozzá a gyermek adataihoz. Amennyiben az új törvényes képviselőnek,
gondviselőnek nincs tudomása arról, hogy rendelkezik-e a gyermek ügyfélkapu-hozzáféréssel,
kérjük, hogy ezt mindenképpen ellenőrizze a kormányablakban, és intézkedjen annak
érdekében, hogy a korábban kiadott hozzáférés ne maradjon illetéktelen kézben.

Azonosítás
A bejelentkezést követően az Oktatási Mérföldkövek rendszer a felhasználó ügyfélkapujához
tartozó személyazonosító adatok alapján megpróbálja beazonosítani a személyt az OSZNYben. A beazonosítás eredményeként a felületen hibaüzenet vagy a sikeres azonosítás alapján
talált adatok jelennek meg.
Sikertelen azonosítás
A sikertelen azonosítás esetén a felhasználót az ügyfélkapus bejelentkezéshez tartozó
személyazonosító adatok alapján nem sikerült beazonosítani az OSZNY-ben.

5. ábra: sikertelen azonosítás
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A sikertelen azonosításnak az alábbi okai lehetnek:
•

•

A felhasználó személyes adatai az ügyfélkapus felhasználójához tartozó
személyazonosító adatoktól eltérően szerepelnek az Oktatási Személyi
Nyilvántartásban. Az eltérések oka lehet például névmódosítás vagy a tanulmányok
folyamán az intézmények által rosszul rögzített személyes adatokkal kapcsolatos
eltérés.
A felhasználó nem szerepel az Oktatási Nyilvántartásban, nem rendelkezik oktatási
azonosítószámmal. Ez akkor fordulhat elő, ha a felhasználó korábban vett részt az
oktatási rendszer bármely szegmensében, mint amely időponttól a nyilvántartások
adatokat tartalmaznak. Az egyes nyilvántartások kezdőpontját a felületen a részletes
tájékoztatóban, a felhasználói kézikönyvben a 2.7.1. A nyilvántartások kezdődátumai
fejezetben találja.
Adategyeztető Űrlap

Amennyiben a nyilvántartások kezdődátuma alapján Ön szerepelhet az Oktatási
Nyilvántartásban, az Adategyeztető Űrlap kitöltésével és beküldésével jelezze nekünk. Az
űrlapon adjon meg minden olyan adatot, amely segíthet a beazonosításban, akár korábbi
oktatási azonosítószámot, tanulmányainak adatait, esetleg korábbi személyes adatait. A
beküldött megkeresést az Oktatási Hivatal munkatársai feldolgozzák, és lehetőség szerint a
sikeres azonosításhoz szükséges módosításokat elvégzik. Az űrlap kitöltésével kapcsolatos
útmutatót a 2.10. Elektronikus űrlapok kitöltése és beküldése fejezetben találja.
Az adategyeztetési kérelem válaszüzenetét az Ügyfélkapu-tárhelyre küldjük ki.
Sikeres azonosítás
A sikeres azonosítást követően a felhasználó megtekintheti az azonosító adatait:
•
•
•
•
•
•

viselt név
születési név
anyja neve
születési idő
születési hely
oktatási azonosító

A felület az adatokat a következő módon jeleníti meg:
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6. ábra: azonosító adatok

A személyazonosító adatok az OSZNY-ből származnak, ahová az alábbi nyilvántartások és
adatrögzítések alapján kerülnek be:
•
•
•
•

Személyiadat- és Lakcímnyilvántartás;
Központi Idegenrendészeti Nyilvántartás;
Elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi
nyilvántartása;
az oktatási intézmények által rögzített adatok.

Az oktatási azonosítószám:
A felületen megjelenített oktatási azonosítószám az aktuálisan érvényes oktatási azonosító. Az
oktatási nyilvántartásokban az adatok kezelése során a felhasználó oktatási azonosítója
megváltozhat. Ha a személy adatait tévesen rögzítették, és emiatt az egyes nyilvántartásokban
eltérő oktatási azonosítókat kapott, akkor ezek közül egy azonosító maradt meg, és került be az
OSZNY-be. Emiatt elképzelhető, hogy az oktatási azonosító különbözik a felhasználó által
ismert azonosítótól.

12
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Nyilatkozat
Az azonosítást követően a felhasználónak nyilatkoznia kell arról, hogy a megjelenített
azonosító adatok az ő személyes adatai. Erre a lépésre az életút megjelenítése előtt feltétlenül
szükség van, mert a nyilatkozat elfogadása után a megjelenített oktatási azonosítóhoz tartozó
oktatási életút adatait készíti el a rendszer.

7. ábra: nyilatkozat

A felhasználó az Igen gomb megnyomásával arról nyilatkozik, hogy az oktatási életút
megtekintéshez a bejelentkezés során megjelenített adatok egyértelműen hozzá tartoznak és a
valóságnak megfelelnek. Az adatok elfogadása esetén a felhasználónak lehetősége nyílik
oktatási életút megjelenítésének kérelmezésére, valamint az igazolások kiállítására az oktatási
azonosítószámról vagy a diákigazolvány-irattörténetről (a kiállításra került diákigazolványok
adatait tartalmazó igazolás).
A Nem gomb megnyomásával a felhasználó arról nyilatkozik, hogy az oktatási életút
megtekintéshez a bejelentkezés során megjelenített adatok nem hozzá tartoznak. A Nem gomb
megnyomása után a felhasználó a sikertelen azonosítás oldalt látja, és az adategyeztető űrlapon
jelezheti a téves azonosítást az ügyintézőknek. Az űrlapon meg kell adni, hogy mely adat volt
téves, és miért nyilatkozott nemmel a felhasználó. Az űrlap kitöltésével kapcsolatos útmutatót
a 2.8 Elektronikus űrlapok kitöltése és beküldése fejezetben találja.
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8. ábra: nyilatkozat válasza: nem

Nyilatkozat 14 év alatti kiskorú felhasználó esetében
14 év alatti személy azonosító adatainak elfogadásáról a törvényes képviselő nyilatkozhat, aki
a gyermek ügyfélkapuját kezeli. A nyilatkozat előtt be kell pipálni azt a jelölőnégyzetet,
amelyben a törvényes képviselő igazolja, hogy az adatok megtekintésére jogosult. A
jelölőnégyzet megjelölése után választható az Igen vagy a Nem gomb.

9. ábra: 14 év alatti felhasználó nyilatkozata

Azonosító adatok változása
A nyilatkozatra csak az első bejelentkezést követően van szükség, a rendszer a továbbiakban
az elfogadott adatok alapján kezeli a felhasználót. Ha a felhasználó személyazonosító adataiban
változás következik be, a felületen minden bejelentkezéskor a legfrissebb személyazonosító
adatokat jelenítjük meg.
Ha a személy oktatási azonosítója az OSZNY-ben megváltozik, akkor az Oktatási
Mérföldkövek a háttérben elvégzi az ismételt azonosítást. Sikeres azonosítás után nincsen
szükség új nyilatkozatra, a rendszer minden szolgáltatása használható lesz a bejelentkezés után.
14
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Amennyiben az Oktatási Mérföldkövek a háttérben nem tudja azonosítani a személyt, akinek
az oktatási azonosítója megváltozott, a következő bejelentkezéskor új nyilatkozatra és az
oktatásiéletút-szolgáltatás ismételt igénylésére van szükség. A felhasználó által beküldött
kérelmek megmaradnak.
Ha a rendszer használata során már volt sikeres azonosítása, és egy későbbi bejelentkezéskor
sikertelen azonosítás üzenetet lát a felületen, az adategyeztető űrlapon jelezze, hogy korábban
milyen adatokkal volt sikeres az azonosítása.

Kezdőoldal
Az azonosítás és a nyilatkozat elfogadása után a kezdőoldalon a felhasználó mindig
megtekintheti az azonosító adatait és oktatási azonosítóját, valamint innen érheti el az Oktatási
Mérföldkövek további szolgáltatásait, az oktatási életutat és az igazolások kérelmező felületeit.
Ezek a funkciók a menüsorból vagy az oldal közepén található nyomógombok segítségével
indíthatók.

10. ábra: menüpontok

11. ábra: gombok a szolgáltatásokhoz

Bármely oldalról visszajuthat a kezdőoldalra a lap tetején található Oktatási Mérföldkövek
ikonra kattintva.

12. ábra: Oktatási Mérföldkövek ikon

E-mail-cím
Amennyiben a felhasználó már igényelte az oktatásiéletút-szolgáltatást és megadta e-mailcímét, az ott megadott adat megtekinthető, módosítható vagy törölhető az azonosító adatok
alatt. Ha a szolgáltatást még nem igényelte, az azonosító adatok alatt nem jelenik meg az e-mail
mező.
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13. ábra: e-mail-cím

Amennyiben megadja e-mail-címét, a rendszer figyelmeztető üzeneteket küld az egyes
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Az Oktatási Mérföldkövek szolgáltatás nem küld kéretlen
üzeneteket vagy hírlevelet, kizárólag a rendszer használatával kapcsolatos értesítések
érkezhetnek a rendszerből. Ilyen például az oktatási életút elérhetőségéről vagy lemondásáról
szóló e-mail, vagy a szolgáltatás automatikus törléséről szóló értesítés. Az e-mail-cím
megadásához vagy szerkesztéséhez az e-mail sorában található
(ceruza)
ikonra
kell kattintani, és a felugró ablakban kell megadni az adatot.

14. ábra: e-mail cím megadása

E-mail-cím törléséhez a megadott cím mellett található
ikonra
rendszer egy felugró ablakban kérdez rá a törlés megerősítésére.

16
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15. ábra: törlés megerősítése

A menüsorban további funkciók érhetők el. A
(kérdőjel) ikon megnyomásával
a felhasználói kézikönyv külön ablakban nyitható meg. Az
(információ)
gomb
megnyomásával a részletes tájékoztató érhető el felugró ablakban, ezt az ablakot Bezárás
gombbal lehet elhagyni.
Az oldal láblécének jobb oldalán az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ feliratra kattintva a
tájékoztató új böngészőablakban nyílik meg.
Kijelentkezés
A rendszerből történő kijelentkezéshez a
kérdést tesz fel a kijelentkeztetés előtt.

gombot kell megnyomni. Az oldal biztonsági

16. ábra: kijelentkezés megerősítése

Figyelem! Az Oktatási Mérföldkövek felületéről való kijelentkezéssel a felhasználót
automatikusan nem lépteti ki a rendszer a https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal felületről vagy
az egyéb, KAÜ bejelentkezéssel működő alkalmazásokból.

Oktatási életút
Az oktatási életút menüpont az oktatási nyilvántartások legfontosabb adatait jeleníti meg
idővonalon vagy táblázatos formában. Lehetőség van az egyes mérföldkövekhez tartozó
részletes adatok megtekintésére, az adatcsoportok szűrésére és a hiányosságok, hibák jelzésére.
Az életút a következő adatokat tartalmazhatja:
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•

a különböző oktatási intézményekben folytatott tanulmányok, illetve az ahhoz kapcsolódó
jogviszonyok időtartama és adatai. Óvoda, általános iskola, középfokú oktatás,
felsőoktatás;

•

az érettségi bizonyítvány és egyéb érettségi dokumentumok, nyelvvizsga-bizonyítvány és
a felsőoktatásban szerzett oklevél adatai;

•

alkalmazotti jogviszony a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban;

•

a kibocsátott diákigazolványok adatai;

•

a szaktanácsadói, szakértői és vizsgaelnöki névjegyzéken szereplő személyek esetében az
érvényes vizsgaelnöki, szakértői, szaktanácsadói igazolások adatai.

Az életút adatai az Oktatási Hivatal által kezelt szakmai nyilvántartásokból származnak, és az
oktatási azonosító alapján kerülnek összegyűjtésre, ezért a szolgáltatás az igénylés után egy
későbbi időpontban válik elérhetővé.
Figyelem! Az adatok között nem szerepelnek a 2020. július 1. napja után – a szakképzésről
szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálya alá tartozó – szakképző intézményben létesített
jogviszonyok adatai és a felnőttképzési jogviszonyok.
A nyilvántartások kezdődátumai
Az oktatási életút állomásait szolgáltató egyes nyilvántartások az alábbi dátumoktól
tartalmaznak adatokat.
•

a köznevelés tanulói és alkalmazotti nyilvántartása: 2005 áprilisától;

•

a nyelvvizsgák nyelvvizsgaanyakönyveinek nyilvántartása 2000. január 1-től;

•

a felsőoktatás hallgatói, illetve alkalmazotti személyi törzse 2006. február 1-től;

•

a kétszintű érettségi vizsgák során keletkezett érettségi dokumentumok,
vizsgaeredmények és meghatározott vizsgakörülmények nyilvántartása 2005-től;

•

az oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere (diákigazolványok) 2003tól;

•

az országos köznevelési szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki névjegyzék 2009-től.

a

A szolgáltatás igénylése
Az oktatási életút menüpontra navigálva első alkalommal a szolgáltatás igénylése történik. Itt
egy felugró ablakot lát a felhasználó, amelyen megadhatja az e-mail-címét, elfogadhatja az
adatkezelési szabályzatban foglaltakat, és kérelmezheti a szolgáltatást.
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17. ábra: oktatási életút igénylése

A Szolgáltatás igénylése gomb csak az adatkezelési tájékoztató elfogadása után válik aktívvá.
Az e-mail-cím megadása nem kötelező, amennyiben a felhasználó rögzíti, a 2.4.1 E-mail-cím
fejezetben leírtak szerint küld értesítést a rendszer.
A szolgáltatás igénylésének sikerességéről felugró ablak tájékoztatja a felhasználót.

18. ábra: sikeres igénylés

Amíg az oktatási életút adatait a rendszer elkészíti, átmeneti üzenet látszik a felületen.

19. ábra: életút összeállítása folyamatban

Ha az oktatási életút összeállítása hosszabb ideig tart, újabb üzenet látható a felületen.
19
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20. ábra: az életút összeállítása tovább tart

A felhasználó abban az esetben is tájékoztatást kap, ha az oktatási életút adatait nem sikerül
összeállítani. Ekkor az alábbi üzenet olvasható.

21. ábra: sikertelen az életút összeállítása

Amennyiben az oldalon az oktatási életút sikertelen összeállításáról szóló üzenetet látja, az
technikai
problémára
utal,
keresse az Oktatási
Hivatal
munkatársait
a
merfoldkovek@oh.gov.hu e-mail-címen.
Részleges életút
Az egyes nyilvántartások külön-külön küldik meg az adatokat, ha néhány mérföldkő már
rendelkezésre áll, az életút megtekinthető. Erre az alábbi figyelmeztető üzenet utal.

22. ábra: részleges életút megtekintése
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A Tovább gomb megnyomása után az oldal tetején sárga sávban megjelenített felirat
figyelmezteti a felhasználót arra, hogy az oktatási életút összeállítása még tart, a megjelenített
adatok nem teljeskörűek. Ez a felirat mindaddig látható, ameddig az összeállítás nem teljes.

23. ábra: részleges életút

Részleges oktatási életút megjelenítése esetén a felhasználónak nincsen lehetősége adathiányt
jelezni, ez a gomb nem elérhető az oldalon. Amennyiben az oldalon a részleges oktatási életút
jelzése hosszabb ideig látható (néhány óráig), ez technikai problémára utal, keresse az Oktatási
Hivatal munkatársait a merfoldkovek@oh.gov.hu e-mail-címen.
A részleges oktatási életút nem azonos azzal az esettel, amikor a felhasználónak a
nyilvántartások közül néhányban nincsen adata. Ebben az esetben az oktatási életút teljes,
minden összegyűjthető adat megjelenítésre került, és a sárga felirat nem jelenik meg az oldalon.

Adatok megtekintése
Amint a rendszer összeállította a felhasználó oktatási életútjának adatait, a megadott e-mailcímre értesítést küld a szolgáltatás elérhetőségéről. Ezt követően a felhasználó beléphet az
ügyfélkapus felhasználójával és megtekintheti az oktatási életútját.

24. ábra: email, a szolgáltatás elérhető
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Az oldal jobb felső oldalán található nézetválasztó gombbal a könnyebb áttekinthetőség
érdekében idővonal, illetve táblázatos megjelenítés közül lehet választani. A nézet
változtatásával a megjelenített adatok tartalma nem változik.

25. ábra: nézetválasztó

26. ábra: idővonal nézet

27. ábra: táblázatos megjelenítés
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Ikonok
Az életút fontosabb állomásait jelző idővonalkártyák vagy adatsorok egy-egy eseményt vagy
jogviszonysort jelenítenek meg. Ezeket a bejegyzéseket típusokba, adatcsoportokba soroljuk a
könnyebb áttekinthetőség érdekében. Az adatcsoportokat ikonokkal különböztetjük meg.
tanulói jogviszony. Ezzel a jelöléssel láthatók a köznevelési intézményekben fennálló /

fennállt óvodai, tanulói és kollégiumi jogviszonyok kártyái.
érettségi dokumentumok. Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat

kártyákat jelölő ikon.
nyelvvizsga. Ez az ikon jelöli a nyelvvizsga-bizonyítványok adatait megjelenítő kártyákat.
hallgatói képzés. Ezzel az ikonnal jelöltük meg a felsőoktatási hallgatói képzések adatait

tartalmazó kártyákat.
hallgatói egyéb jogviszony. A felsőoktatási kollégiumi tagsági jogviszonyok kártyáit ez az

ikon jelöli.
hallgatói oklevél. A felsőoktatási oklevelek kártyáit jelölő ikon.
doktorjelölti jogviszony. A doktorjelölti jogviszonyok adatait tartalmazó kártyák ezzel az

ikonnal vannak ellátva.
diákigazolvány. A diákigazolvány adatait megjelenítő kártyák ikonja.
pedagógus jogviszony. A köznevelési intézményekben alkalmazottak jogviszonyait

tartalmazó kártyákat ezzel az ikonnal jelöljük.
oktatói jogviszony. A felsőoktatási alkalmazotti jogviszonyok (oktatók, kutatók, tanárok)

adatait tartalmazó kártyák ikonja.
névjegyzék. A szakértői, szaktanácsadói és érettségi vizsgaelnöki névjegyzékek adatait

tartalmazó kártyákat jelölő ikon.
Az adatok szűrése
A fenti jelölők nemcsak az egyes kártyákon, hanem az oktatási életút felett is megtalálhatók, és
szűrőként is funkcionálnak.

28. ábra: szűrők

Az életút menüpontra kattintva első alkalommal az összes bejegyzés megjelenik. Az ikonok
közül csak az látható a felületen, amelyik adatcsoportból a felhasználó rendelkezik adatokkal,
azaz egy óvodáskorú gyermek oktatásiéletút-oldalán csak a tanulói jogviszonyt jelző ikon
jelenik meg.
Az egyes ikonokra kattintva az ikon háttere sötétzöldre változik, és az életúton szűrésre
kerülnek a kijelölt adatcsoporthoz tartozó kártyák. Több ikon kijelölése esetén a szűréshez
hozzáadódnak a további kártyák. Újabb kattintással a kijelölés megszűnik, és az ikon háttere
23
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ismét világos színűre változik, ekkor a szűrésből kikerülnek a megszüntetett kijelöléshez
tartozó kártyák.
Ha az összes ikont kijelöljük vagy megszüntetjük mindegyik ikon kijelölését, az összes
bejegyzés szerepelni fog az életút adatai között, tehát a szűrő csak akkor működik, ha legalább
egy ikon ki van jelölve.
Idővonal
Ebben a nézetben a felhasználó fentről lefelé haladva a legújabb adatoktól a legrégebbi adatokig
látja az oktatási életút fontos állomásait egy-egy idővonalkártyán.

29. ábra: idővonal

Az idővonal annál hosszabb, minél több oktatási esemény tartozik a felhasználóhoz a
nyilvántartásokban. Az egyes kártyákat a hozzájuk tartozó meghatározott időpontok kötik az
idővonalra.
Az megjelenítésre kerülő kártyák az alábbi dátumok alapján helyezkednek el az idővonalon:
•
•

•
•

a jogviszonyok és a képzések esetében a kártyák egy-egy hosszabb időszakot ölelnek
fel, ezeknél a jogviszony kezdődátuma, illetve felsőoktatásban a képzés kezdődátuma;
az érettségi dokumentumok esetében az érettségi eredményének kihirdetési dátuma. Ha
a felhasználó hibás adatok miatt új érettségi bizonyítványt igényelt, annak elhelyezése
az eredeti dokumentummal egyező lesz;
a nyelvvizsga adatcsoport kártyáinál írásbeli és komplex nyelvvizsga esetén az írásbeli,
szóbeli vizsga esetén szóbeli (beszédkészség) vizsga dátuma;
a felsőoktatási oklevelek esetében az oklevélszerzés dátuma;
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•
•

a diákigazolvány esetében az igazolvány kiállításának dátuma;
a névjegyzék esetében az érvényesség kezdete.
Idővonalkártyák adatai

Az idővonalon megjelenő kártyák főoldala egységes szerkezetű. Az oldal bal felső sarkában az
adatcsoportot jelölő ikon található. Mellette a kártya címe helyezkedik el, zöld félkövér
betűkkel kiemelve. A cím alatt található a kártyához tartozó jellemző dátum vagy időszak,
amelyet néhány kártya esetében zárójelben megjelenített magyarázat követ. Néhány kártyatípus
esetében csak egy dátum jelenik meg ebben a részben, máshol kis kötőjel jelzi, hogy a kártya
egy nyitott időszakot jelöl, egyéb esetben pedig végdátum is tartozik az időszakhoz, amely
jövőbeni is lehet. A dátum alatt a kártya leíró részében egy-egy jellemző adatot láthatunk.

30. ábra: kártya felépítése

Az idővonalkártya jobb alsó sarkában találjuk a Részletek gombot, amelyet megnyomva – a
felsőoktatási hallgatói és oktatói adatok kártyák kivételével (lásd 2.5.7.5. fejezet) – a kártya
további adatait tekinthetjük meg felugró ablakban.

31. ábra: részletek ablak
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A részletes adatok táblázatos formában jelennek meg, a sorok elején az adatmező neve, a jobb
oldali oszlopban pedig a mező értékei találhatók. A részletes adatok táblázata alatt jobb oldalon
található az Adat dátuma, amely az a dátum, amikor az oktatási életút a nyilvántartásból az
adatot lekérdezte.

32. ábra: adatok lekérdezésének dátuma

Amennyiben a felhasználó adatai az oktatási életút adatait szolgáltató nyilvántartásban
megváltoznak, a változás automatikusan kerül feldolgozásra, és az Adat dátuma mező értéke
frissül. Ennek megfigyelésével a felhasználó nyomon követheti, hogy az esetlegesen jelzett
hibák, hiányok után az adatok frissítése megtörtént. Egy adatcsoport összes adatát frissíti a
felület, ha valamely kártya adatában változás történik, így egy adatcsoporthoz mindig azonos
dátum tartozik.
A részletek ablakot a jobb felső sarokban található
ikonra vagy az ablak alján jobb
oldalon található Bezárás gombra kattintva lehet elhagyni. A bal alsó sarokban az Adathiba
jelzése gomb található, amelyet megnyomva egy elektronikus űrlap (a továbbiakban: e-űrlap)
segítségével jelezheti a 14 év feletti felhasználó az adott kártya adataival kapcsolatos hibát. Az
adatok javításának folyamata adatcsoportonként más és más, erről az egyes adatcsoportok
fejezetében írunk. A rendszer egyszerre két adathiba jelzésére irányuló kérelem beküldését
engedi. További jelzés akkor indítható, ha az Oktatási Hivatal ügyintézői már megválaszolták
és lezárták a beküldött kérelmeket.
Tanulói jogviszonyhoz tartozó kártyák
Az oktatási életút adatai között csak a 2005 áprilisában fennállt, valamint a 2005 áprilisa után
létesített tanulói jogviszonyok adatai jelennek meg. A tanulói jogviszonyok adatait tartalmazó
kártyák a jogviszony kezdődátuma alapján kapcsolódnak az idővonalra. A kártya címe annak a
köznevelési intézménynek a neve és OM azonosítója, amelyben a felhasználó jogviszonya
fennáll vagy amely a jogviszonyának megszűnésekor hatályos volt. A jogviszonyadatokhoz
2012 után létesített jogviszonyok esetében a jogviszonyhoz kapcsolódó szolgáltatást jelölő adat
is kapcsolódik, amely megmutatja, hogy a tanuló az intézményi jogviszonyon belül milyen
köznevelési feladatban volt érintett, például nappali rendszerű, szakgimnáziumi nevelésoktatás. Abban az esetben, ha egy jogviszonyon belül több szolgáltatást is igénybe vett a
felhasználó, a szolgáltatások a kártya főoldalán a leíró részben pontosvesszővel elválasztva
kerülnek felsorolásra. A részletek gombra kattintva a jogviszony további adatait tekintheti meg
a felhasználó.
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33. ábra: tanulói jogviszony részletek

A részletek felugró ablakának felső részén a kártya címe és a jogviszony időszaka ismét
megjelenik, alatta az intézmény székhelyének neve, a jogviszony státusza (aktív, szünetelő,
megszűnt) és az igénybe vett szolgáltatások adatai jelennek meg többszintű listában. A
szolgáltatás neve alatt az intézményi feladatellátási hely – ahol az adott szolgáltatást
ténylegesen igénybe vette –, az igénybevétel kezdete és vége látható.
Tanulóijogviszony-kártyára vonatkozó adathiba bejelentése
A tanulói jogviszonyok adatait – ha a jogviszony nyitott –, a köznevelési intézmény tudja
javítani. Aktív / szünetelő státuszú jogviszonyadatban észlelt hiba esetén ne az Adathiba jelzése
gomb használatával beküldhető e-űrlapon jelezze a hibát, mert az Oktatási Hivatal munkatársai
ebben nem tudnak javítást végezni, hanem az intézményi ügyintézőt keresse fel a hiba javítása
érdekében.
Megszűnt jogviszonyok adataiban észlelt hiba esetén használja az Adathiba jelzése gomb
segítségével beküldhető e-űrlapot. Az űrlapon megtalálhatók azon kártya részletes adatai,
amelyen az Adathiba jelzése gombot megnyomta. Az űrlapon a hiba részletezésében fejtse ki,
hogy melyik adatot látja hibásnak, és mi az eltérés. Az űrlap kitöltésével kapcsolatos útmutatót
a 2.8. Elektronikus űrlapok kitöltése és beküldése fejezetben találja.
Fontos! 2020. július 1-jétől a szakképző intézmények nyilvántartása már nem a Köznevelés
Információs Rendszerében (KIR), hanem a Szakképzés Információs Rendszerében (SZIR) van.
A SZIR-t a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezeti, így ettől az időponttól a
szakképző intézményekben fennálló jogviszonyok adatai nem jelennek meg az Oktatási életút
felületen, kérjük, hogy ezzel kapcsolatban ne használják az Adathiba jelzése gombot.
Érettségi dokumentumok kártyái
Az Oktatási életút felületén kizárólag a 2005. május-júniusi vizsgaidőszakban vagy az azt
követően kiállított érettségi dokumentumok adatai kérdezhetők le. Amennyiben a felhasználó
27

OKTATÁSI MÉRFÖLDKÖVEK - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV - 2022.09.30.

a fent megjelölt időszak előtt szerzett érettségi dokumentumot, vagy a 2005. május-júniusi
vizsgaidőszakban előrehozott vizsgát tett, úgy annak adatait jelen felületen nem lehet
lekérdezni.
Az érettségi dokumentumok adatait tartalmazó kártyák címsorában a vizsgabizottságot
működtető intézménynek a neve jelenik meg zöld, félkövér betűkkel. A kártya a
vizsgaeredmény kihirdetésének dátumával kapcsolódik az idővonalra, ez a dátum jelenik meg
a cím alatt. A kártya leíró részében az érettségi dokumentum típusa található, amely
bizonyítvány, tanúsítvány és törzslapkivonat lehet.

34. ábra: érettségi részletek

A részletek ablak felső részén megjelenik a kártya címe és dátuma. Alatta a dokumentum
sorszáma, típusa, kiállításának helye és időpontja, a törzslap száma található. A lapon
megtalálható a vizsgaidőszak megnevezése, amelyben a vizsgaesemény történt, valamint
többszintű listában tantárgyanként a vizsga szintje, fajtája, eredményei, a kapcsolódó
mentességek és záradékok adatai. A lap tartalmazza továbbá a vizsgabizottságot működtető
intézmény nevét és OM azonosítóját, az eredmény kihirdetésnek dátumát és a
vizsgadokumentumon szereplő személyes adatokat (viselt és születési név, anyja neve, születési
hely és időpont). A személyes adatok a vizsga idején aktuális adatok, ezért eltérhetnek az
Oktatási Mérföldkövek rendszer kezdőlapján megjelenő belépéskor érvényes személyes
adatoktól.
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Érettségi adatot tartalmazó kártyára vonatkozó adathiba bejelentése
Amennyiben a felhasználó a rendelkezésére álló érettségi dokumentum és az Oktatási életút
felületen megjelenő adatok között eltérést tapasztal, úgy ahhoz az intézményhez kell fordulnia,
amely intézményben az adott dokumentumot kiállították. A dokumentum és a nyilvántartás
közötti eltérés okát a dokumentumot és a nyilvántartást kezelő kiállító intézmény tudja
kivizsgálni.
Figyelem! Az Oktatási Hivatal által vezetett központi érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és
törzslapkivonat nyilvántartásába az érettségi dokumentumot kiállító intézmények küldik meg a
vizsgázók és a vizsgák adatait. Ez azt jelenti, hogy az Oktatási hivatal ezen adatokban
közvetlenül módostani, változtatni nem tud.
A szabályosan kiállított érettségi dokumentumon mindig megtalálható az érettségi
dokumentum kiállítója (a vizsgabizottságot működtető intézmény neve, OM azonosítója).
Ezen adatok alapján:
• a köznevelési intézmények aktuális adatait az Intézménykereső, Intézményi adatok
megtekintése;
• a szakképzési intézmények aktuális adatait a Szakképző intézmények nyilvántartása
oldalon keresheti meg.
A
megszűnt
köznevelési
intézmények
jogutódainak
elérhetőségeiről
a
https://dari.oktatas.hu/kirpub/index hivatkozásra kattintva található letölthető információ.
Előfordulhat, hogy a vizsgabizottságot kiállító intézmény nevénél a következőt olvashatja:
„… Kormányhivatal”
A kormányhivatalok aktuális adatait A fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei
felületen keresheti meg.
Előfordulhat, hogy a vizsgabizottságot kiállító intézmény nevénél a következőt olvashatja:
„OKÉV/OH … Regionális Igazgatósága”
Amennyiben a dokumentumot valamely OKÉV/OH Regionális Igazgatósága állította ki, úgy
ezen dokumentumok törzslapjait az Igazgatóság székhelye szerinti megyei/fővárosi
kormányhivatal őrzi jelenleg. A kormányhivatalok elérhetőségei a www.oktatas.hu oldalon a
Köznevelés/Kormányhivatalok, járási hivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon
találhatók.
A vizsgadokumentumokkal kapcsolatban eljáró illetékes hivatalokat az alábbi táblázat
tartalmazza:
OKÉV/OH Regionális
Dokumentumok őrzésének
Megyék
Igazgatóság
helye
Vas megye (18)
Nyugat-dunántúli (01)

Közép-dunántúli (02)

Győr-Moson-Sopron
Megyei

Zala megye (20)
Győr-Moson-Sopron
(08)

megye

Kormányhivatal

Komárom-Esztergom
(11)

megye

Veszprém
Kormányhivatal
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OKÉV/OH Regionális
Igazgatóság

Megyék

Dokumentumok őrzésének
helye

Veszprém megye (19)
Fejér megye (07)
Somogy megye (14)
Dél-dunántúli (03)

Tolna megye (17)

Somogy
Kormányhivatal

Megyei

Baranya megye (02)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
(05)
Észak-magyarországi (04)

Heves megye (10)

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal

Nógrád megye (12)
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye (15)
Észak-alföldi (05)

Jász-Nagykun-Szolnok megye
(16)

Hajdú-Bihar
Kormányhivatal

Megyei

Csongrád-Csanád
Kormányhivatal

Megyei

Budapest
Kormányhivatala

Főváros

Hajdú-Bihar megye (09)
Bács-Kiskun megye (03)
Dél-alföldi (06)

Békés megye (04)
Csongrád megye (06)

Közép-magyarországi (07)

Budapest (01)
Pest megye (13)

Nyelvvizsga-bizonyítványok kártyái
Az oktatási életút adatai között a 2000. január 1. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok
adatai jelennek meg. A nyelvvizsgaadatokat tartalmazó kártyák címsorában félkövérrel
kiemelve az akkreditált nyelvvizsga felirat található. A dátum, amellyel az adatkártya az
idővonalra kapcsolódik, írásbeli és komplex vizsga esetén az írásbeli, szóbeli vizsga esetén
szóbeli (beszédkészség) vizsga dátuma. A kártya leíró részében megtalálható a nyelvvizsga
nyelve, szintje és típusa.
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35. ábra: nyelvvizsga részletek

A részletek ablakban a vizsgát bonyolító vizsgaközpont megnevezése, a vizsga helyszínének
neve, a vizsga nyelve, szintje, típusa, formátuma tekinthető meg, valamint a vizsgarendszer és
a vizsga fajtája. A bizonyítvány sorszámát, kiállításnak dátumát, a kapcsolódó anyakönyvi
számot szintén tartalmazza a részletek lap, és megtalálhatók rajta a nyelvvizsga-bizonyítványra
került személyes adatok (a vizsgázó neve, születési helye és ideje, anyja neve). Ezek a vizsga
időpontjában aktuális személyes adatok, amelyek eltérhetnek a kezdőlapon megjelenített
adatoktól.
Nyelvvizsga-bizonyítványok adataival kapcsolatos hiba bejelentése
Amennyiben a megjelenített adatokban hibát tapasztal, és az adatok eltérnek a birtokában lévő
nyelvvizsga-bizonyítványban szereplő adatoktól, használja az Adathiba jelzése űrlapot a hiba
jelzéséhez. Az űrlapon megtalálhatók azon kártya részletes adatai, amelyen az Adathiba jelzése
gombot megnyomta. Az űrlapon a hiba részletezésében fejtse ki, hogy mely adatot látja
hibásnak, és mi az eltérés. Az űrlap kitöltésével kapcsolatos útmutatót a 2.8 Elektronikus
űrlapok kitöltése és beküldése fejezetben találja.

Felsőoktatási hallgatói és oktatói adatok kártyái
A felsőoktatási hallgatói és oktatói életútkártyák között a 2006. február 1-jén vagy ezt követően
létesített hallgatói képzések, illetve doktorjelölti és felsőoktatási alkalmazotti (oktatói, kutatói,
tanári) jogviszonyok adatai, valamint 2006. február 1-jén vagy azután szerzett oklevelek adatai
jelennek meg. Fontos, hogy a felületen csak az érvényes státuszú oklevélszerzések jelennek
meg, amelyeknél a felsőoktatási intézmények az oklevélszerzés dátumát is rögzítették.
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Továbbá az oktatási mérföldkövek között csak azok az intézményi adatok jelennek meg,
amelyeknél nem áll fenn adatszolgáltatásból kizáró hiba. A hiányok és a hibák jelzéséről
részletes tájékoztatás a 2.5.7.5.1. fejezetben található.
Amennyiben a felhasználó oktatási azonosítója megváltozik, akkor a felületen a felsőoktatási
adatok csak az intézmények által beküldött adatmódosítás után jelennek meg.
A felsőoktatási hallgatói és oktatói életútkártyák címsorában az alábbi adatok találhatók:
•
•
•
•
•

felsőoktatási hallgatói képzésnél a kezdő intézmény neve a képzés kezdetekor érvényes
megnevezéssel,
hallgatói egyéb jogviszonynál a szervezet neve a jogviszony kezdetekor érvényes
megnevezéssel,
doktorjelölti jogviszonynál a doktori iskolát létesítő intézmény neve a jogviszony
kezdetekor érvényes megnevezéssel,
felsőoktatási alkalmazotti jogviszonynál az intézmény neve a jogviszony kezdetekor
érvényes megnevezéssel,
hallgatói oklevélszerzés adatainál az intézmény neve az oklevélszerzéskor érvényes
megnevezéssel.

A dátum, amellyel a kártya az idővonalra kapcsolódik, a képzés, jogviszony kezdődátuma,
illetve az oklevélszerzés dátuma. A kártya leíró részében az alábbi adatok láthatók:
•
•
•
•
•

hallgatói képzés esetében a képzés megnevezése és szintje a képzés kezdetekor érvényes
adatokkal,
hallgatói egyéb jogviszony esetében a jogviszony típusa a jogviszony kezdetekor
érvényes megnevezéssel,
doktorjelölti jogviszony esetén a doktori iskola megnevezése a jogviszony kezdetekor
érvényes megnevezéssel,
hallgatói oklevélszerzés esetén az oklevéllel megszerzett szakképzettség megnevezése
és szintje az oklevélszerzéskor érvényes adatokkal,
oktatói jogviszony esetén a jogviszony típusa a jogviszony kezdetekor érvényes
megnevezéssel.

Az oktatási életút felsőoktatással kapcsolatos kártyáin megjelenített adatok a FIR-ből
származnak. Előfordulhat, hogy az egyes adatok (pl. az intézmény vagy a képzés megnevezése)
helyén a „Nem feloldható adat” feliratot, illetve - az esetek többségében - mellette zárójelben
az adat azonosítóját látja a felhasználó. A nem feloldható adat intézményi hibás adatbejelentésre
utal, ilyen esetben mindenképpen keresse fel az adatot bejelentő intézményt az alábbi fejezetben
leírtak szerint.
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36. ábra: nem feloldható adat

A kártyák esetén nincsen lehetőség részletek ablak megtekintésére. A Részletek gomb
megnyomása a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) állampolgári (Adatmegjelenítő)
felületére irányítja át a felhasználót, amely külön ablakban nyílik meg. Az átirányítást felugró
ablakban kell megerősíteni.
A FIR rendszer állampolgári felülete a felsőoktatási intézmények azon hallgatói, doktorjelöltjei
és alkalmazottai (oktatók, kutatók, tanárok) számára biztosít lehetőséget az intézmények
elektronikus tanulmányi rendszeréből a FIR-be beküldött adatok megtekintésére, akik 2006.
február 1-jén vagy ezt követően létesítettek hallgatói, doktorjelölti, illetve alkalmazotti
jogviszonyt, valamint akik 2006. február 1-jén vagy azután szereztek oklevelet valamely
felsőoktatási intézményben.

37. ábra: állampolgári felületre átlépés megerősítése

Ahogy a felugró ablak szövege jelzi, az állampolgári felület új ügyfélkapus bejelentkezést
igényel, mivel ez a felület az Oktatási Mérföldkövek rendszerén kívüli, és nem KAÜbejelentkezéssel működik. A megjelenő ÜGYFÉLKAPU oldalon ugyanazt az ügyfélkapuhozzáférést kell használni, amit az Oktatási Mérföldkövek felületére való bejelentkezés során
megadott a felhasználó.
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38. ábra: ügyfélkapu bejelentkezés

A sikeres bejelentkezés után az alrendszer típusát (hallgatói vagy oktatói) kell kiválasztani,
majd meg kell adni az oktatási azonosítót, melyet az Oktatási Mérföldkövek kezdőlapján
megtalál a felhasználó.

39. ábra: FIR adatmegjelenítő

Az oktatási azonosító alapján a rendszer azonosítja a felhasználót, és utána megtekinthetők a
Felsőoktatási Információs Rendszerben tárolt részletes adatok, többek között a támogatott
félévek száma.
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40. ábra: FIR hallgatói adatlap

Felsőoktatási adatokkal kapcsolatos hiba bejelentése
Az Oktatási Mérföldkövek oldalán nincsen lehetőség a felsőoktatási adatokat tartalmazó
kártyákkal kapcsolatos e-űrlapos adathibajelzés beküldésre. Az oktatási életút adatai
megtalálhatók az állampolgári felületen, az ott megtekintett részletes adatokkal kapcsolatos
hibajelzés módja az alábbi.
Amennyiben az állampolgári felületen látható adatokban hibát vagy hiányosságot tapasztal,
akkor az érintett felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályát kell megkeresni, mivel a
bejelentett adatokon változtatni kizárólag az adatot bejelentő felsőoktatási intézménynek van
joga és lehetősége. Az intézmények elérhetőségéről a https://firgraf.oh.gov.hu/prg/int.php
oldalon tájékozódhat, a kiválasztott intézmény sorában az inf. lap linkre kattintva. A megnyitott
oldalon megtalálhatók az intézmény elérhetőségei. Megszűnt intézmény esetén a jogutód
intézményt
kell
felkeresni,
a
jogutód
intézményekről
a
https://firgraf.oh.gov.hu/prg/torzsadat.php?tabla=atalakulasesemeny oldalon tájékozódhat a
szűrésben a „Minden rekord megjelenítése” értéket kell választani.
Diákigazolványok kártyái
Az oktatási életút oldalon az összes olyan diákigazolvány megjelenik, melyet 2003 után a
felhasználó részére kibocsátottak. A diákigazolványok adatait megjelenítő kártyák címsorában
a diákigazolvány felirat látszik. A dátum részben a kiállítás dátuma, és a kártya
érvényességének végdátuma közötti időszak jelenik meg, a kártya a kiállítás dátumával
kapcsolódik az idővonalra. Az érvényesség végdátuma jövőbeni is lehet. A kártya leíró
részében a kártyát kibocsátó intézmény rövidített neve látható a kártya kibocsátása idején
érvényes adatokkal. A részletek gombra kattintva az oldal felső részén ismétlődik a címsor és
a dátum. Alatta az igazolványra írt adatok jelennek meg, az oktatási azonosító, az igazolványra
írt teljes név, a munkarend, a kibocsátó intézmény rövidített neve, a kártya sorozatszáma,
státusza, valamint a kiállítás dátuma és az érvényesség vége. Az utolsó sorban a kedvezményre
való jogosultság dátuma is megjelenik. A diákigazolvány 16 éves kor alatt érvényesítő matrica
nélkül is érvényes, 16 éves kor felett érvényesítő matricával vehetők igénybe a kedvezmények.
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A kedvezményre való jogosultság dátuma a matricás érvényesítés vagy a nyilvántartás által
kiszámolt és átadott dátum.

41. ábra: diákigazolvány részletek

Diákigazolvány-kártyák adataival kapcsolatos hibák bejelentése
Amennyiben az oktatási életút oldalon megjelenített adatok eltérnek a felhasználó birtokában
lévő diákigazolványon szereplő adatoktól, az Adathiba jelzése e-űrlap segítségével tudja jelezni
az eltérést.
Érvényes diákigazolvány esetén a kedvezményre való jogosultság dátuma az intézmények által
bejelentett érvényesítő matricák adatai alapján kerül megjelenítésre. Amennyiben a
kedvezményre való jogosultság dátuma nem megfelelő, azt az intézményben kell jelezni, mert
a megfelelő bejelentést az intézmény tudja megtenni.
Pedagógus-jogviszonyokhoz tartozó kártyák
Az oktatási életút adatai között csak a 2005 áprilisában fennállt, valamint a 2005 áprilisa után
létesített alkalmazotti jogviszonyok adatai jelennek meg. A felhasználó alkalmazotti
jogviszonyát jelölő kártyák címsorában a jogviszonyhoz kapcsolódó munkáltató intézmény
neve és OM azonosítója kerül megjelenítésre nyitott jogviszony esetén az aktuális érvényes,
megszűnt jogviszony esetén pedig a megszűnéskor hatályos adatokkal. A dátum részben a
jogviszony kezdő és végdátuma jeleik meg, az idővonalra a jogviszony kezdődátuma fűzi fel a
kártyát. Nyitott jogviszony esetén a végdátum nincs kitöltve. A kártya leíró részében az
alkalmazott munkakörének megnevezése található, több munkakör esetén pontosvesszővel
elválasztva. A részletek ablakban az intézmény székhelyének neve, a jogviszony státusza,
megszűnt jogviszony esetén a megszűnés jogcíme, a jogviszony típusa, a munkaidő mértéke és
a munkakörhöz kapcsolódó feladatellátási hely sorszáma, neve és címe jelenik meg. Alatta a
munkakör-kategóriák és munkakörök láthatók, többszintű listában felsorolva.
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42. ábra: pedagógus jogviszony részletek

Pedagógus-jogviszonyokhoz tartozó kártyák adataival kapcsolatos hibák bejelentése
Az alkalmazotti jogviszonyok adatait – ha a jogviszony nyitott –, a köznevelési intézmény tudja
javítani. Aktív / tartósan távol lévő státuszú jogviszonyadatban észlelt hiba esetén ne az
Adathiba jelzése gomb használatával beküldhető e-űrlapon jelezze a hibát, mert az Oktatási
Hivatal munkatársai ebben nem tudnak javítást végezni, hanem az intézményi ügyintézőt
keresse fel a hiba javítása érdekében.
Megszűnt jogviszonyok adataiban észlelt hiba esetén használja az Adathiba jelzése gomb
használatával beküldhető e-űrlapot. Az űrlapon megtalálhatók azon kártya részletes adatai,
amelyen az Adathiba jelzése gombot megnyomta. Az űrlapon a hiba részletezésében fejtse ki,
hogy mely adatot látja hibásnak, és mi az eltérés. Az űrlap kitöltésével kapcsolatos útmutatót a
2.8. Elektronikus űrlapok kitöltése és beküldése fejezetben találja.
Fontos! 2020. július 1-jétől a szakképző intézmények nyilvántartása már nem a Köznevelés
Információs Rendszerében (KIR), hanem a Szakképzés Információs Rendszerében (SZIR) van.
A SZIR-t a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezeti, így ettől az időponttól a
szakképző intézményekben fennálló jogviszonyok adatai nem jelennek meg az Oktatási életút
felületen, kérjük, hogy ezzel kapcsolatban ne használják az Adathiba jelzése gombot.
Névjegyzékadatok kártyái
Az oktatási életút adatai között csak az érvényes szakértői és érettségi vizsgaelnöki
igazolványok és a hatályos szaktanácsadói névjegyzék adatai jelennek meg, így egy személynek
legfeljebb egy szakértői, egy szaktanácsadói és egy érettségi vizsgaelnöki kártyája jelenhet meg
az idővonalon. A névjegyzéken szereplő adatokat megjelenítő kártyák címsorában az igazolás
sorszáma látható. A dátum részben vizsgaelnöki igazolvány esetén az érvényesség kezdete és
vége, szaktanácsadói és szakértői adatokat megjelenítő kártyák esetén a hatályos adatok
érvényességének kezdődátuma látható, érvényesség vége ezeknél a kártyáknál nincs. A kártyák
a kiállítás dátumával kapcsolódnak az idővonalra.
A részletek ablakban a névjegyzék típusa, az igazolvány száma, az érvényesség kezdete
(érettségi vizsgaelnöki kártya esetén az érvényesség vége is), és a szakterületek/vizsgaterületek
felsorolása és adatai láthatók, többszintű listában. Szakterület/vizsgaterület mezőből annyi
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szerepel, amennyi az adott szakértői, szaktanácsadói, érettségi vizsgaelnöki igazolványhoz
kapcsolódik.

43. ábra: névjegyzék részletek

Adathiba bejelentése névjegyzék adatait megjelenítő kártyákkal kapcsolatosan
A névjegyzék adatait megjelenítő kártyák adataiban észlelt hiba esetén használja az Adathiba
jelzése gomb használatával beküldhető e-űrlapot. Az űrlapon megtalálhatók azon kártya
részletes adatai, amelyen az Adathiba jelzése gombot megnyomta. Az űrlapon a hiba
részletezésében fejtse ki, hogy mely adatot látja hibásnak, és mi az eltérés. Az űrlap kitöltésével
kapcsolatos útmutatót a 2.8. Elektronikus űrlapok kitöltése és beküldése fejezetben találja.
Táblázatos megjelenítés
A nézetválasztóban kiválasztott táblázatos megjelenítés az életútkártyák adatait táblázatban
kivetítve jeleníti meg. A táblázatos megjelenítés annyiban különbözik az idővonaltól, hogy itt
az egyes kártyák adatai a táblázat soraiban találhatók. A táblázat első oszlopa tartalmazza a
dátumot vagy időszakot, amellyel az adat az idővonalhoz kapcsolódik. Az adatok időben
visszafelé haladva jelennek meg, azaz a táblázat tetején a legújabb, utolsó sorában a legrégebbi
adat látható. Az időszak oszlopa mellett az adat típusa jelenik meg, amely megfelel 2.5.5 Ikonok
fejezetben felsorolt adatcsoportoknak. A következő oszlopban az idővonalkártya címe látható,
mellette a kártya leíró részében elhelyezett szöveg. A sorok végén a Részletek gomb
megnyomásával felugró ablakban tekinthetők meg az adatsorokhoz tartozó részletek.
Amennyiben az adatsor címe vagy leírása nem fér el a táblázat sorában, a sor végén található
ikonnal bővíthető a sor a szöveg többi részének megjelenítésével. A lenyitott sorok a
ikonnal csukhatók össze. A felsőoktatási adatsorok esetében a Részletek gomb a FIR
állampolgári felületére irányítja át a felhasználót a felugró ablakban történő megerősítés után.
A táblázatos nézetben ugyanúgy működnek a szűrők, mint az idővonal esetében: amennyiben
legalább egy szűrőt bekapcsol a felhasználó, a bekapcsolt szűrőhöz tartozó sorok jelennek meg
a táblázatban. Az összes szűrő be vagy kikapcsolt állapota esetén minden adat látható.
A nézetek között bekapcsolt szűrő mellett is válthatunk, a szűrés mindkét nézetben érvényes
lesz.
További funkciók
Az oktatási életút oldal alsó részén további gombokat, funkciókat érhet el a felhasználó.
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44. ábra: további funkciók

Az Ugrás a tetejére feliratra kattintva egy mozdulattal az idővonal vagy a táblázatos
megjelenítő felső részére navigálhatunk. A Vissza gomb a kezdőoldalra navigálja a
felhasználót. Az Adathiány bejelentése gomb megnyomásával e-űrlapon jelezhetjük, ha
valamelyik adatcsoportból hiányzik egy vagy több adat, a Szolgáltatás lemondása gomb
segítségével pedig megszüntethetjük az oktatásiéletút-szolgáltatást.
Adathiány bejelentése
Amennyiben a felhasználó az oktatási életút áttekintése során azt tapasztalja, hogy oktatási
életútjának valamelyik fontos mérföldköve nem került megjelenítésre az idővonalon vagy nem
szerepel a táblázatban, és a hiányzó adat a 2.5.1 A nyilvántartások kezdődátumai fejezetben
ismertetett kezdődátumánál későbbi, az Adathiány bejelentése gomb segítségével e-űrlapon
jelezheti az Oktatási Hivatal munkatársainak, hogy mely adatcsoportból mely adata hiányzik.
A funkciót kiválasztva, KAÜ-s azonosítást követően egy űrlapra irányítjuk, ahol az adatcsoport
megjelölésével, majd a hiányzó adat részleteit szabadszövegesen kifejtve, megadhatja a
felhasználó, hogy milyen adathiányt észlelt. A beküldött megkeresést az Oktatási Hivatal
munkatársai feldolgozzák, majd az Ügyfélkapu-tárhelyre megküldik a választ.
Az oktatási életút adatait szolgáltató szakmai nyilvántartások közül a tanulók és pedagógusok
nyilvántartása, a felsőoktatási nyilvántartások és az érettségi dokumentumok nyilvántartása az
oktatási intézmények által bejelentett adatok alapján épül fel, ha ezen adatcsoportokon belül
tapasztal adathiányt, azt az oktatási intézményben kell jeleznie, az adathibák jelzése
fejezetekben kifejtettek szerint.
Előfordulhat azonban, hogy az adathiány oka, hogy a személyes adatok téves bejelentése miatt
a felhasználónak több oktatási azonosítója is van, és az életút adatok egy része másik oktatási
azonosítóhoz tartozóan szerepel a nyilvántartásokban. Ebben az esetben az Oktatási Hivatal
munkatársai az oktatási azonosítók összevonásával és az adatok rendezésével tudják a hiányzó
adatokat pótolni.
A diákigazolvány-, nyelvvizsga-, névjegyzék-adatcsoportok hiányosságait az e-űrlap
segítségével jelezheti. Az űrlap kitöltésével kapcsolatos útmutatót a 2.8 Elektronikus űrlapok
kitöltése és beküldése fejezetben találja.
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Szolgáltatás lemondása
Az oktatásiéletút-szolgáltatást igénylő felhasználók oktatási azonosítóját és az életút adatait az
Oktatási Mérföldkövek rendszere letárolja és frissíti, hogy minden belépéskor az aktuális
adatokat tudja megtekinteni a felhasználó. Amennyiben az oktatásiéletút-szolgáltatást a
továbbiakban nem szeretné használni, a Szolgáltatás lemondása gombra kattintva
megszüntetheti azt. A lemondást felugró ablakban kell megerősíteni.

45. ábra: szolgáltatás lemondása

Amennyiben az Igen gombot választja a felhasználó, megerősíti a rendszer a sikeres lemondás
tényét.

46. ábra: sikeres lemondás

A lemondás kezdeményezése után a felhasználó adatainak törlése megkezdődik. Mivel minden
nyilvántartás számára jelezni kell, hogy több adatfrissítésre nincsen szükség, a művelet eltarthat
egy kis ideig. A felhasználó a törlés befejezéséig az alábbi üzenetet látja:

47. ábra: adatok törlése folyamatban
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Ha a felhasználó rögzítette az oldalon az e-mail-címet, az adatok törléséről az alábbi e-mail
értesítést kapja, majd az e-mail-címe is törlésre kerül.

48. ábra: lemondásról szóló e-mail

Oktatásiazonosító-igazolás
A felhasználó igazolást tud kérelmezni az oktatási azonosítószámáról és az OSZNY-ben tárolt
személyazonosító adatairól e-űrlap kérelem segítségével. Az igazolás hasznos lehet az oktatási
rendszer különböző szintjei között történő váltáskor, például óvodából iskolába jelentkezéskor,
szakképzésbe, felnőttképzésbe jelentkezéskor, vagy akár pedagógus munkakörbe történő
jelentkezéskor. A funkció a 14 év feletti felhasználóknak a menüsorban az
OKTATÁSIAZONOSÍTÓ-IGAZOLÁS
menüpontra
vagy
a
kezdőlapon
az
OKTATÁSIAZONOSÍTÓ-IGAZOLÁS gombra kattintva érhető el.

49. ábra: oktatásiazonosító-igazolás oldal

Az oktatásiazonosító-igazolás kérelmezése oldalon a leírás alatt található Kérelem gomb
megnyomásával a rendszer átirányítja a felhasználót az e-űrlap felületre, ahol egy előzetesen
elkészített kéreleműrlap várja a felhasználót. Az űrlap kitöltésével kapcsolatos útmutatót a 2.8.
Elektronikus űrlapok kitöltése és beküldése fejezetben találja.
Az igazolás kiállítása automatikus, azaz ügyintézői közreműködés nélkül valósul meg. Az
igazolás, a kérelem beküldését követően, elektronikusan hitelesített dokumentum formájában
kerül kiküldésre a felhasználó Ügyfélkapu-tárhelyére. A kiküldött igazolás formátumát a 2.10
Kéreleműrlapok, igazolások fejezetben találja.
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Az oktatásiazonosító-igazolás oldalán az igazolással kapcsolatos kérelmek felsorolása is
megtalálható. A táblázatban a beadvány azonosítója, a létrehozás időpontja, a kérelem státusza
és a beérkezett kérelmek esetén a kérelem iktatószáma is megjelenik.

50. ábra: kérelmek listája

Az igazolás előállítása csak azután történik meg, hogy a kérelem iktatószámot kap.
14 év alatti kiskorú gyermek ügyfélkapus felhasználójával történő bejelentkezéssel nincsen
lehetőség oktatásiazonosító-igazolás kérelmezésére. Erről a kérelem oldala tájékoztatja a
felhasználót.

51. ábra: oktatásiazonosító-igazolás oldal 14 év alatti felhasználónak

A szülő, törvényes képviselő a gyermek ügyfélkapujából kijelentkezve, majd a saját
ügyfélkapuján
bejelentkezve
kérelmezheti
a
dokumentumot
a
https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal oldalon az Oktatás, kutatás / Köznevelés
menüpontban az „oktatásiazonosító-igazolás kérelmezése közoktatásban tanulók esetén”
szolgáltatás kiválasztásával. Az ügyindítás gomb megnyomása után e-papíron nyújtható be a
kérelem, amelyhez csatolni kell a kitöltött hozzáférési nyilatkozatot, amely itt érhető el:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/238_hozzaferesi_jog_adatlap_oktazon_igazolas_konta
kt_nelkul_urlap.docx
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Diákigazolvány-irattörténet
Az az felhasználó, akinek van az OKTIG-rendszerből származó diákigazolvány-adata,
diákigazolvány-irattörténet igazolást tudnak kérelmezni e-űrlap kérelem segítségével. Az
igazolás a legyártott diákigazolványok adatait tartalmazza, és hasznos lehet például ellopott
igazolványokkal való visszaélés során vagy közlekedési büntetési ügyekben. A funkció a 14 év
feletti felhasználóknak a menüsorban az DIÁKIGAZOLVÁNY-IRATTÖRTÉNET menüpontra
vagy a kezdőlapon az DIÁKIGAZOLVÁNY-IRATTÖRTÉNET gombra kattintva érhető el.

52. ábra: diákigazolvány-irattörténet oldal

Az irattörténet kérelmezése oldalon a leírás alatt található Kérelem gomb megnyomásával a
rendszer átirányítja a felhasználót az e-űrlap felületre, ahol egy előzetesen elkészített
kéreleműrlap várja a felhasználót. Az űrlap kitöltésével kapcsolatos útmutatót a 2.8
Elektronikus űrlapok kitöltése és beküldése fejezetben találja.
Az igazolás kiállítása automatikus, azaz ügyintézői közreműködés nélkül valósul meg. Az
igazolás a kérelem beküldését követően elektronikusan hitelesített dokumentumként kerül
kiküldésre a felhasználó Ügyfélkapu-tárhelyére. A kiküldött igazolás formátumát a 2.10
Kéreleműrlapok, igazolások fejezetben találja.
A diákigazolvány-irattörténet oldalán szintén megtalálható a megkezdett és beküldött kérelmek
táblázata, ahol a felhasználó nyomon követheti, hogy mennyi kérelmet hozott már létre a
diákigazolványokkal kapcsolatosan.
Diákigazolvány-irattörténet kérelmet azok a felhasználók is benyújthatnak, akik nem
igényelték az oktatásiéletút-szolgáltatást vagy az életút adatai között nem rendelkeznek
diákigazolvány adattal. Ha az oktatási életút részére adatokat továbbító nyilvántartásban a
felhasználónak nincsen diákigazolványa, akkor az automatikusan előállított kérelem erről
tájékoztatja a felhasználót. Az ilyen igazolások képét is a 2.10 Kéreleműrlapok, igazolások
fejezet tartalmazza.
Figyelem! A diákigazolvány-irattörténet igazolás nem használható diákkedvezmények
igénybevételére, akkor sem, ha az igazoláson rajta van, hogy az igazolvány érvényes.
Diákkedvezményeket kizárólag a diákigazolvánnyal vagy az intézményi ügyintéző által az
OKTIG rendszerből kiállított igazolással lehet igénybe venni.
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14 év alatti kiskorú gyermek ügyfélkapus felhasználójával történő bejelentkezéssel nincsen
lehetőség diákigazolvány-irattörténet igazolás kérelmezésére. Erről a kérelem oldala
tájékoztatja a felhasználót.

53. ábra: diákigazolvány-irattörténet oldal 14 év alatti felhasználónak

A szülő, törvényes képviselő a gyermek ügyfélkapujából kijelentkezve, és a saját ügyfélkapuján
bejelentkezve kérelmezheti a dokumentumot a https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal
oldalon az okmányok / diákigazolvány menüpontban a „diákigazolvány-irattörténet”
szolgáltatás kiválasztásával. Az ügyindítás gomb megnyomása után e-papíron nyújtható be a
kérelem, melyhez csatolni kell a kitöltött hozzáférési nyilatkozatot, amely itt érhető el:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/238_hozzaferesi_jog_adatlap_oktazon_igazolas_konta
kt_nelkul_urlap.docx

Elektronikus űrlapok kitöltése és beküldése
Az Oktatási Mérföldkövek rendszer használata során számos ponton van lehetőség e-űrlapos
kérelem beküldésére. A kérelmek csak 14 év feletti felhasználók felületéről indíthatók.
A rendszer az alábbi típusú e-űrlapos kérelmeket kezeli:
•
•
•
•
•
•

adategyeztető űrlap sikertelen azonosítás esetén,
adategyeztető űrlap sikertelen nyilatkozat esetén,
adathiány jelzésére szolgáló űrlap,
adathiba jelzésére szolgáló űrlap,
oktatásiazonosító-igazolás űrlap,
diákigazolvány-irattörténet űrlap.

A felület megfelelő pontján a kérelem vagy űrlap gombjára kattintva a rendszer átirányítja a
felhasználót az e-űrlap központi felületére.
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54. ábra: átirányítás az e-űrlap oldalra

Néhány másodperc várakozás után a felhasználó az előre kitöltött kéreleműrlapot láthatja,
valamint a kérelem kezelésével kapcsolatos funkciókat érheti el.

55. ábra: e-űrlap funkciógombok

A Megszakítás gomb segítségével visszatérhet az Oktatási Mérföldkövek felületére. A
megszakítást felugró ablakban kell megerősíteni.

56. ábra: e-űrlap kitöltés megszakítása

A megerősítés után felugró ablak jelzi a kitöltés megszakítását.

57. ábra: megszakítás

A böngésző vissza gombjának megnyomásával szintén megszakítja a kérelem kitöltését, és
visszatér az Oktatási Mérföldkövek oldalára. A Fejezetek gomb az Oktatási Mérföldkövek
kérelmei esetében nem releváns, mivel a kérelmeink nincsenek fejezetekre bontva. A gombra
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nyomva a kérelem űrlap neve jelenik meg. A Kitöltés befejezése gomb a kérelem hitelesítő
oldalára navigálja a felhasználót. Az Ellenőrzések futtatása gomb szintén nem kapott funkciót,
az űrlapok nem tartalmaznak formai ellenőrzési szabályokat a kitöltendő részeken. A
kérelmeinkhez nem küldhetők csatolmányok, ezért a Csatolmánykezelő gomb nem használható.
A Letöltések gomb megnyomásával lehetőség van a kérelem pdf- vagy XML-formátumú
letöltésére. A kérelem létrehozásának ezen a pontján a letöltésre nincsen szükség. A kérelmeink
esetében a További műveletek menüpont sem tartalmaz használandó funkciót.

Az űrlapok fejlécében az Oktatási Mérföldkövek felirat, alatta a kérelem neve található. A
beadványazonosítót az Oktatási Mérföldkövek rendszere generálja, erre hivatkozva bármikor
érdeklődhet kérelméről az Oktatási Hivatal munkatársainál. A fontosabb adatokat a kérelmek
már tartalmazzák. A Személyes adatok részben megjelenített adatok a kérelmezőhöz
kapcsolódnak.

58. ábra: kérelem, személyes adatok

A beküldhető kérelmek közül az oktatásiazonosító-igazolás és a diákigazolvány-irattörténet
kérelem előtöltött, nincsen lehetőség kézi kitöltésre. Ezeknél az űrlapoknál az áttekintés után a
Kitöltés befejezése gombra kattintva léphet tovább a felhasználó.

59. ábra: hitelesítés oldal
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A hitelesítés oldalon szintén van lehetőség a kérelem letöltésére, de ez nem szükséges. A
Hitelesítés gomb megnyomása után a kérelemre rákerül a felhasználó elektronikus aláírása,
ezután a Hitelesítés és csatolás befejezése gomb megnyomásával továbbíthatjuk a kérelmet az
Oktatási Hivatalnak. A Megszakítás gombra kattintva a kérelmezési folyamat megszakítható.
A beküldés után a rendszer visszairányít az Oktatási Mérföldkövek felületére, ahol tájékoztatást
kapunk arról, hogy a kérelem beküldése sikeres volt.

60. ábra: sikeres beküldés

A rendszer eltárolja a megkezdett űrlapokat, és amikor legközelebb azonos típusú űrlapot indít,
jelzi a megkezdett korábbi űrlap törlését.

61. ábra. megszakított űrlap törlése

A Bezárás gombra kattintva az e-űrlap felületére lépünk.
Azonos típusú kérelemből egyszerre két kérelmet küldhetünk be. Ha a felhasználó már egy
kérelmet beküldött, a következő kérelem indításakor figyelmeztető üzenetet kap, melyen az
Igen gomb megnyomásával az e-űrlap felületére léphet.

62. ábra. második űrlap figyelmeztető üzenet
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A második kérelem beküldése után a rendszer nem enged több kérelmet beküldeni az adott
típusból, a felületen hibaüzenet látható.

63. ábra: harmadik kérelem hibaüzenet

Az ablakot a Bezárás gombbal lehet elhagyni. További kérelem akkor indítható, ha az Oktatási
Hivatal ügyintézői már megválaszolták és lezárták a beküldött kérelmeket.

Kérelmek indítása 14 év alatti felhasználók esetén
14 év alatti személyek ügyfélkapujával bejelentkezve az Oktatási Mérföldkövek rendszerébe,
nem indíthatók kérelmek, sem adategyeztetés, sem adathiba, adathiány jelzése céljából. Ezen
személyek felületéről igazolások se kérelmezhetők. Ennek oka, hogy a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:12. §-a szerint:
[A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozata]
(1) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez - ha e törvény
eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Ha a
korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt függő
jognyilatkozatainak érvényességéről.
A fenti rendelkezés értelmében a kérelem funkciók 14 év alatti kiskorú személyek esetében
nem elérhetők.
Amennyiben 14 év alatti személy oktatási életútjával kapcsolatosan szeretne oktatásiazonosítóigazolást vagy diákigazolvány-irattörténet igazolást kérelmezni, adategyeztetést, adathiba vagy
adathiány jelzését kezdeményezni, akkor a törvényes képviselő ügyfélkapujával
bejelentkezve az alábbi szolgáltatások használatával teheti meg.
•

igazolás oktatási azonosítóról a köznevelésben

•

igazolás oktatási azonosítóról a felsőoktatásban

•

diákigazolvány-irattörténet igazolás

•

adategyeztetés
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•

adathiány jelzése

•

adathiba jelzése

A megkeresést mindenképpen a törvényes képviselő ügyfélkapujával bejelentkezve kell
indítani, és a megkereséshez csatolni kell az adathozzáférési nyilatkozatot, amelyet az alábbi
linkre kattintva érhet el.
•

hozzáférési nyilatkozat

14 év felett az állampolgárok részére a kérelemindítás lehetősége minden kérelemtípusnál
elérhető az alábbi rendelkezések miatt:
A Ptk. 2:42. § (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások
jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a
másokkal való - bármilyen módon, illetve eszközzel történő - kapcsolattartás és a jóhírnév
tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.
[A személyiségi jogok általános védelme]
A Ptk. 2:43. § e) pontja szerint a személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen a személyes
adatok védelméhez való jog megsértése.
A Ptk. 2:54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a
cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a személyiségi jogai védelmében
önállóan felléphet. A cselekvőképtelen személy személyiségi jogainak védelmében törvényes
képviselője léphet fel.
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Kéreleműrlapok, igazolások
Az egyes fejezetekben ismertetett funkciókhoz tartozó beküldendő űrlapok mintái és a kimenő
igazolások képe ebben a fejezeben található. Az itt megjelenített űrlapok nem használhatók email vagy más formában történő kérelmezésre, kizárólag az űrlapok, igazolások ismertetésére
szolgálnak.
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Adategyeztető űrlap

64. ábra: adategyeztető űrlap
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Adathiány jelzése

65. ábra: adathiány űrlap
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Adathiba jelzése

66. ábra: adathiba űrlap
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Oktatásiazonosító-igazolás kérelem

67. ábra: oktatásiazonosító-igazolás űrlap
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Oktatásiazonosító-igazolás

68. ábra: oktatásiazonosító-igazolás
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Diákigazolvány-irattörténet kérelem

69. ábra: diákigazolvány-irattörténet kérelem
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70. ábra irattörténet űrlap

Diákigazolvány-irattörténet

71. ábra: irattörténet igazolás
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Diákigazolvány-irattörténet, ha nincsen adata a felhasználónak

72. ábra: üres irattörténet

Lehetséges hibák, hibaüzenetek
Amennyiben a megkezdett űrlap törlése felugró ablakon a bezárás gomb megnyomása előtt túl
hosszú idő telik el, a felhasználó az alábbi hibaüzenetet látja az e-űrlap oldalán:

73. ábra: túl hosszú idő az e-űrlap törlése előtt

A böngésző vissza gombjával az Oktatási Mérföldkövek oldalára léphet a felhasználó.
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Az Oktatási Mérföldkövek oldal a KAÜ azonosításával működik. A KAÜ és az Oktatási
Mérföldkövek oldal 10 perc tétlenség után kilépteti a felhasználót a felületről, azonban
előfordulhat, hogy a számlálók elcsúsznak, és a felhasználó kilépéskor hibaüzenetet kap, mert
a KAÜ oldala már kiléptette.
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