
Okirat száma: 5055-4/2019/PKF 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Oktatási Hivatal alapító 
okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Oktatási Hivatal 

1.1.2. rövidített neve: OH 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Educational Authority 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

1.3.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  1221 Budapest, Gyár utca 15. 

2  1122 Budapest, Maros utca 19-21. 

3  1055 Budapest, Honvéd utca 20/A. 

4  1088 Budapest, Vas utca 8. 

5  1117 Budapest, Erőmű utca 4. 

6  9022 Győr, Türr István utca 5. 

7  8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74. 

8  8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1. 

9  7400 Kaposvár, Szántó utca 19. 

10  7633 Pécs, Dohány utca 5. 

11  3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

12  3300 Eger, Szvorényi József utca 27. 

13  5000 Szolnok, Mária út 19. 

14  6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 52. 

15  5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 

16  4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7. 

17  4400 Nyíregyháza, Egyház utca 13. 

18  3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. 

19  9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8.  
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20  3325 Noszvaj, Dobó István utca 10. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999. szeptember 1. 

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: az Országos Közoktatási Értékelési és 
Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. 
(IV. 26.) Korm. rendelet. 

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.4.1. megnevezése: Kormány 

2.4.2. székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. 

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Felsőoktatási Regisztrációs Központ 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.1.2. székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvényben, valamint az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi 
LXXXIX. törvényben és más jogszabályban meghatározott feladatok ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 841211 Oktatás igazgatása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: a köznevelés és felsőoktatási ágazati igazgatással 
összefüggő feladatok; közhiteles köznevelési és felsőoktatási nyilvántartási feladatok; oktatási 
nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok; hatósági feladatok; szakmai ellenőrzési, 
mérési, értékelési feladatok; hallgatói kompetenciamérés; köznevelés-fejlesztési tervvel 
kapcsolatos feladatok; a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos feladatok, a magyar állami 
ösztöndíj nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, a szakmai gyakorlóhelyekkel és a duális 
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képzésekkel kapcsolatos feladatok; a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésével, 
valamint a hazai bizonyítványokról, oklevelekről és a hazai szakmai gyakorlatról szóló hatósági 
bizonyítványok kiállításával kapcsolatos feladatok; nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatok; 
pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladatok; pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal 
kapcsolatos feladatok; az oktatás ágazatához kapcsolódó informatikai, adatkezelési, 
adatszolgáltatási feladatok, minősített adatok kezelésével kapcsolatos feladatok, valamint az 
ehhez kapcsolódó adatbázisok üzemeltetése és az adatok feldolgozása; a pedagógus-minősítési 
rendszerrel kapcsolatos feladatok. 

Az Oktatási Hivatal alaptevékenységként nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatok 
kapcsán, valamint külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért, továbbá jogszabályban 
meghatározottak szerint a köznevelés és a felsőoktatás feladatkörében eljáró felelős hatóság. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 

2 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

3 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

4 097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés 

5 098010 Oktatás igazgatása 

6 098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai 

7 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai 

8 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: a vállalkozási tevékenység 
mértéke nem haladhatja meg az Oktatási Hivatal módosított kiadási előirányzata 10%-át. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  

Az Oktatási Hivatal élén elnök áll, akit – a központi államigazgatási szervekről, valamint a 
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény szerint meghívásos 
vagy pályázati eljárás útján – az oktatásért felelős miniszter határozatlan időre nevez ki és ment 
fel, valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
állami vezetői szolgálati 
jogviszony 

a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény 

2 
kormányzati szolgálati 
jogviszony 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

3 munkajogviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
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ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a OKTATÁSI HIVATAL 2019. február 15. napján
kelt, 2019. február 18. napjától alkalmazandó 5055-3/2019/PKF okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. február 18.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.02.18 15:48:25


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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