
2. számú melléklet 

Különös közzétételi lista 

I. A Köznevelési Programok Főosztályát érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. A központi követelményekre épülő érettségi vizsgatárgyak 

írásbeli érettségi feladatsorai és javítási-értékelési útmutatói. 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 18/B. § (7) bekezdés. 

Minden írásbeli 

érettségi esetén a 

vizsga 

megkezdését 

követően 24 

órával 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető 

2. A központi követelményekre épülő érettségi vizsgatárgyak 

esetén az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és 

részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak 

megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet 1/A. §.  

Május-júniusi 

vizsgaidőszak 

kezdete előtt 

legalább 60 

nappal 

Az előző 

állapot 

törlésével 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető  

3. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 

hozza a középfokú iskolák által a felvételi eljárásban 

meghirdetendő tanulmányi területeik meghatározási formáját 

a tanév rendjéről szóló jogszabályban meghatározott 

időpontig. 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlésével  

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető  

4. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli 

felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 

évfolyamosok számára központi írásbeli felvételit szervező 

középfokú intézmények jegyzékét a tanév rendjéről szóló 

jogszabályban meghatározott időpontig. 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlésével  

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető 

5. A középfokú iskolai felvételi eljárás során használható, a 

Hivatal által elkészített felvételi lapok (jelentkezési lap, 

tanulói adatlap) közzététele. 

20/2012. EMMI rendelet 

 A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlésével  

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető  

6. A középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáihoz 

kapcsolódó jelentkezési lap közzététele. 

20/2012. EMMI rendelet 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlésével 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető 

7. A középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáihoz 

kapcsolódóan a Hivatal honlapján közzéteszi a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti jelentkezési 

határidőig az egyes feladatlapokon is feltüntetett 

segédeszközökre vonatkozó információkat. 

20/2012. EMMI rendelet 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlésével 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető 

8. A középfokú iskolai felvételi eljárás során a központilag 

kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapok és a 

megoldási kulcsok közzététele a Hivatal honlapján, 

legkésőbb a tanév rendjéről szóló jogszabályban 

meghatározott vizsga napját követő napon.  

20/2012. EMMI rendelet 

Minden 

vizsganapon a 

vizsga 

megkezdését 

követően 3 órával 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető  

9. A rendkívüli felvételi eljárást kiíró intézmények által 

megküldött és összesített adatokat a Hivatal közzéteszi az 

interneten.  

20/2012. EMMI rendelet 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlésével  

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető  

10. Az országos kompetenciamérés 6., 8., és 10. évfolyam 

intézményi  (telephelyi és iskolai jelentés) -és fenntartói 

szintű (fenntartói jelentés) elemzésének nyilvánosságra 

hozatala. (Nkt 80. §, a tanév rendjéről szóló jogszabályban 

meghatározott időpontig) 

A tanév rendjéről 

szóló 

jogszabályban 

meghatározott 

időpontig 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető  

11. Az országos kompetenciamérés 6., 8., és 10. évfolyam 

tanulói szintű elemzéseit (tanulói jelentés) a Hivatal a 

honlapján az érintett tanuló és szülője részére hozzáférhetővé 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 
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teszi (Nkt 80. §). al főosztályvezető  

12. Az idegen nyelvi mérés és a célnyelvi mérés 

javítókulcsainak közzététele a Hivatal honlapján a tanév 

rendjéről szólórendelet szerint. 

A mérés 

megkezdését 

követően 4 órával 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezető 

II. A Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályt érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. Intézményi tanácsok közhiteles hatósági nyilvántartása.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § 

(5) bekezdés a) pont.  
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Tanügyigazgatási és 

Ellenőrzési Osztály 

osztályvezető 

2. Az aktuális tankönyvjegyzék. 

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, 

valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlésével 

Tanügyigazgatási 

és Köznevelési 

Hatósági Főosztály 

főosztályvezető 

3. Pedagógus-továbbképzési jegyzék. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) 

Korm. rendelet 8. §-a.  

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Tanügyigazgatási 

és Köznevelési 

Hatósági Főosztály 

főosztályvezető 

4. Szakmai ellenőrzés megállapításai.  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 156. § (5) A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Tanügyigazgatási 

és Ellenőrzési 

Osztály 

osztályvezető 

5. Pedagógusminősítéssel kapcsolatos Útmutató közzététele. 

326/2013. Korm. rend. (VIII. 30.) 9/B. § (6) A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Pedagógusminősíté

si Osztály 

osztályvezető 

6. Pedagógusminősítéssel kapcsolatban a 

pedagóguskompetenciák munkakörre vonatkozó 

értelmezése.  

326/2013. Korm. rend. (VIII. 30.) 7. § (3) 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Pedagógusminősíté

si Osztály 

osztályvezető 

7. Pedagógusminősítéssel kapcsolatban a családpolitikáért 

felelős miniszter által jóváhagyott Útmutató közzététele. 

326/2013. Korm. rend. (VIII. 30.) 36/A. § (2) 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Pedagógusminősíté

si Osztály 

osztályvezető 

8. Pedagógusminősítéssel kapcsolatban a Gyvt. hatálya alá 

tartozó pedagógus értékelése. 

326/2013. Korm. rend. 1. melléklet 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Pedagógusminősíté

si Osztály 

osztályvezető 

9. Vizsgaközpontok és vizsgarendszerek akkreditálása esetén a 

jogerős akkreditációs határozat. 

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-

tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon 

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

rendelet 11.§ (4) bekezdése. Az oktatas.hu-ról átirányítunk a 

https://nyak.oh.gov.hu/-ra a tényleges tartalmakhoz. 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 

 

10. Vizsgaközpontok és vizsgarendszerek akkreditálása esetén 

az akkreditáció visszavonásáról szóló jogerős határozat. 

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-

tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon 

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

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 
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rendelet 12. § (3) bekezdése. Az oktatas.hu-ról átirányítunk 

a https://nyak.oh.gov.hu/-ra a tényleges tartalmakhoz. 

11. A külföldi vizsgaközpontok által kiadott honosítható 

nyelvvizsga-bizonyítványok listája. 

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-

tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon 

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

rendelet 13.§ (4) bekezdése. Az oktatas.hu-ról átirányítunk a 

https://nyak.oh.gov.hu/-ra a tényleges tartalmakhoz. 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 

12. Azon nyelvek felsorolása, amelyek esetében a külföldön 

kiállított nyelvvizsga-bizonyítványok honosítási eljárása 

esetén a honosítási kérelemhez csatolt külföldi nyelvvizsga-

bizonyítvány nem hiteles fordítását is elfogadja a Hivatal. 

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-

tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon 

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

rendelet 13.§ (7/A) bekezdése. Az oktatas.hu-ról átirányítunk 

a https://nyak.oh.gov.hu/-ra a tényleges tartalmakhoz. 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 

13. Nyilvános pályázat az akkreditációs szakértők 

kiválasztására, a pályázat lebonyolításának részletei és a 

szakértők kiválasztásának eredménye. 

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert 

nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-

tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon 

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

rendelet 6. § (1) bekezdése. Az oktatas.hu-ról átirányítunk a 

https://nyak.oh.gov.hu/-ra a tényleges tartalmakhoz. 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 

14. Tanfelügyelettel kapcsolatos Kézikönyvek közzététele. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 152. § (1) bekezdés 
A változásokat 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválás

ával 

Tanfelügyeleti 

Osztály 

osztályvezető 

III. A Köznevelés Nyilvántartási Főosztályt (KNYF) érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. Országos szakértői névjegyzék hivatkozás. 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

KNYF 

főosztályvezetője 

2. Országos szaktanácsadói névjegyzék hivatkozás. 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

KNYF 

főosztályvezetője 

3. Országos érettségi névjegyzék hivatkozás. 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

KNYF 

főosztályvezetője 

IV. A Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztályt érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. Külföldi felsőoktatási intézmények működési 

engedélyeztetési eljárásában nem hiteles magyar 

fordításban elfogadható okiratok listája. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

76. § (4) bekezdése. 

Döntést 

követően 

Az előző 

állapot 

archiválá

sával 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

2. Szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező 

felsőoktatási szolgáltatók nyilvántartásba vételi 

eljárásában nem hiteles magyar fordításban elfogadható 

Döntést 

követően 

Az előző 

állapot 

archiválá

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 
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okiratok listája. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

76.§ (4) és 77.§ (1) bekezdése. 

sával Osztály 

osztályvezető 

3. Működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási 

intézmény újabb képzése indításának engedélyezése és 

nyilvántartásba vétele, adatváltozásának nyilvántartásba 

vétele. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

76.§ (4) és 77.§ (1) bekezdése. 

Döntést 

követően 

Az előző 

állapot 

archiválá

sával 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

4. Nyilvántartásba vett szabad szolgáltatásnyújtás jogával 

rendelkező felsőoktatási szolgáltató újabb képzése 

indításának nyilvántartásba vétele, adatváltozásának 

nyilvántartásba vétele. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

76.§ (4) és 77.§ (1) bekezdése. 

Döntést 

követően 

Az előző 

állapot 

archiválá

sával 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

5. A közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett 

felsőoktatási intézmény letétbe helyezett beszámolójának 

és közhasznúsági mellékletének közzététele a Hivatal 

honlapján. 

87/2015. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése 

Letétbe 

helyezést 

követően 

Az előző 

állapot 

archiválá

sával 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

V. A Humánpolitikai Főosztályt érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. álláspályázatok 
folyamatosan 

a pályázati 

idő lejártáig 

Humánpolitikai 

Főosztály vezetője 

VI. A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályát érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók támogatásához 

kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer 

működtetése 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 1 

évig 

archívumba

n tartásával 

PSZKF 

főosztályvezető 

2. szakmai, módszertani anyagok, szakmai programok teljes 

szövege (szerzői engedéllyel). 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/A. § 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 1 

évig 

archívumba

n tartásával 

PSZKF 

főosztályvezető 



3. számú melléklet 

 

Egyedi közzétételi lista 

I. A Köznevelési Programok Főosztályát érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. A következő tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyek versenykiírása. 
EMMI 

jóváhagyást 

követően 

Az előző 

állapot 

törlésével 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezetője 

2. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 

fordulóinak általános információi (feladatlapok, javítási-

értékelési útmutató, egyéb tájékoztató anyagok) 

(a mindenkori Versenykiírás szerint). 

A fordulók 

időpontjához 

igazodva 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezetője 

3. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 

helyezettjeinek a neve, évfolyama, iskoláik neve, székhelye 

és a felkészítő tanárok neve  

(az érintettek beleegyező nyilatkozata alapján). 

Minden tanévben 

a döntő fordulók 

lebonyolítása és 

az eredmények 

közlése után, 

legkésőbb július 

15-ig 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezetője 

4. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek összesítő 

adat a tanév versenyeiről. 

Minden tanévben 

a döntő fordulók 

lebonyolítása és 

az eredmények 

közlése után, 

legkésőbb június 

15-ig 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezetője 

5. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és 

anyagilag támogatott tanulmányi versenyek (művészeti, 

SNI stb.) következő tanévi versenykiírása. 

EMMI 

jóváhagyást 

követően 

Az előző 

állapot 

törlésével 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezetője 

6. Az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és 

anyagilag támogatott országos művészeti tanulmányi 

versenyek helyezettjeinek a neve, évfolyama, iskoláik neve, 

székhelye és a felkészítő tanárok neve 

(az érintettek beleegyező nyilatkozata alapján). 

Minden tanévben 

a döntő fordulók 

lebonyolítása és 

az eredmények 

közlése után, 

legkésőbb július 

15-ig 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

Köznevelési 

Programok 

Főosztálya 

főosztályvezetője 

II. A Tanügyigazgatási és Köznevelési Hatósági Főosztályt érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. - Az Oktatási Hivatal által elkészített pedagógus-

továbbképzési jegyzék (pedagógus-továbbképzések 

hivatalos jegyzéke), ami tartalmazza:  

- a továbbképzés megnevezését, célját 

- a továbbképzési program rövid tartalmi ismertetését 

- az alapítási engedély számát 

- a továbbképzés szervezőjének megnevezését, 

felnőttképzési nyilvántartási számát 

- a munkakört, a tevékenységet, amelyek az ellátók részére 

a részvételt javasolják 

- az előírt tartalmi követelmények ismertetését 

- az ismeretek számonkérésének módját 

- a szakvizsgába történő beszámítás lehetőségét 

- a tanórai foglalkozások számát 

- a továbbképzés szervezésének formáját 

- a továbbképzés időbeni megszervezésének lehetőségét 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 
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- a jelentkezés feltételeit és módját 

- a részvételi díj összegét 

- a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos 

tevékenység tapasztalatainak összegzését 

- A továbbképzési jegyzék része a továbbképzésben 

figyelembe vehető: 

- az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű és 

felsőfokú szakképzések 

- a kétoldalú kormányközi munkatervek alapján szervezett 

továbbképzések 

- a szakvizsgára felkészítő képzések listája. 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-

továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 

kedvezményeiről 8. § (1)-(4) 

2. Akkreditációs Kézikönyv 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 

3. NYAT testületi tagságra vonatkozó pályázatok. Az 

oktatas.hu-ról átirányítunk a https://nyak.oh.gov.hu/-ra a 

tényleges tartalmakhoz. A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 

4. Akkreditációs szakértői képzésekre történő jelentkezési 

lehetőségek 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 

5. Akkreditációs szakértők listája 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Köznevelési 

Akkreditációs és 

Nyelvvizsgáztatási 

Akkreditációs 

Osztály 

osztályvezető 

III. A Köznevelési Nyilvántartási Főosztályt érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. Az országos, mindenkit érintő közérdekű, közérdekből 

nyilvános adatok publikálása, amelyek a főosztály 

működtetésében lévő köznevelési információs rendszer 

(KIR) egyes informatikai rendszereiben megtalálhatók, 

illetve az egyes közérdekű adatszolgáltatási igények 

kiszolgálásakor elkészülnek. 

Az 

adatszolgáltatás 

elkészülését 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

KIR 

Adatfeldolgozási 

és Tájékoztatási 

Osztály 

osztályvezető 

IV. A Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztályát (PSZKF) érintő 

adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. A PSZKF feladatai, munkatársainak elérhetőségei 

 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

PSZKF 

főosztályvezető 

2. A Pedagógiai Oktatási Központok (POK) felsorolása, A változásokat Az előző PSZKF 
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elérhetőségeikkel követően azonnal állapot 

törlendő 

főosztályvezető 

3. A PSZKF szolgáltatási területei által szervezett országos 

konferenciák, fórumok adatai: időpont, helyszín, jelentkezési 

mód, jelentkezés feltételei 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

PSZKF 

főosztályvezető 

4. Országos konferenciák, fórumok beszámolói, a szerzők által 

engedélyezett szakmai anyagok nyilvánossá tétele 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 1 

évig 

archívumba

n tartásával 

PSZKF 

főosztályvezető 

5. Tanügyigazgatási szakmai szolgáltatás. 

Tanügyigazgatási, intézményi dokumentumminták, 

szakmódszertani anyagok teljes szövege 

 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 1 

évig 

archívumba

n tartásával 

PSZKF 

főosztályvezető 

6. Országos szervezésű konferenciák, képzések, 

továbbképzések minőségbiztosítási tájékoztatója az 

elégedettségmérések alapján Évente 

Az előző 

állapot 1 

évig 

archívumba

n tartásával 

PSZKF 

főosztályvezető 

7. A vizsgaelnöki tevékenységet folytatók részére a Hivatal 

által meghirdetett, szervezett jogi, szakmai továbbképzés 

adatai: időpont, hely, tananyag, jelentkezési mód, részvételi 

díj befizetési módja. 

A közoktatási szakértői tevékenység, valamint az érettségi 

vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 38/2009. (XII. 29.) 

OKM rendelet 8.§ (6) bekezdése 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

PSZKF 

főosztályvezető 

8. Az Európai Unió és a Nemzeti Tehetségprogram 

támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása 

Pályázatok közérdekű adatai, fenntartási és beszámolási 

kötelezettségek dokumentumai 

A változásokat 

követően azonnal 

Fenntartási 

időszaknak 

megfelelően 

archívumba

n tartásával 

PSZKF 

főosztályvezető 

V. A Pedagógiai Oktatási Központokat (POK) érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. A POK feladatai, elérhetőségei 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

POK 

főosztályvezető 

2. A POK illetékességi területe, működését meghatározó 

statisztikai adatok (intézményhálózat, pedagógus-, és 

gyermeklétszám) 

Évente 

Az előző 

állapot 

törlendő 

POK 

főosztályvezető 

3. A szolgáltatási területek eljárásrendjének kivonata 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

POK 

főosztályvezető 

4. Szaktanácsadás, tantárgygondozás tematikus terület 

A szaktanácsadói tájékoztató napok, a 

műhelyfoglalkozások, a bemutató órák adatai: időpont, 

helyszín, jelentkezési mód, jelentkezés feltételei, 

szakmai anyagok adatbankjának közzététele 

szakmai, módszertani anyagok teljes szövege (szerzői 

engedéllyel) 

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján. 

A dokumentumsablonok címe, témája, hozzáférés módja 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

POK 

főosztályvezető 

5. Pedagógiai értékelés pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

Az illetékességi területen szervezett mérések típusa, ideje 

 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

POK 

főosztályvezető 
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6. Tanügyigazgatási szolgáltatás 

A jogszabályi változások nyomon követése; 

a jogszabályváltozás rövid, lényegi összefoglalója; 

hivatkozás megadása a http://www.magyarkozlony.hu/ 

megfelelő helyére; változások kiemelése 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Pedagógiai 

Oktatási Központ 

főosztályvezető 

7. Pedagógusok képzése, továbbképzése  

A POK éves pedagógus-továbbképzési ajánlata. 

A POK által szervezett továbbképzés adatai: 

- az időpont, a továbbképzés megnevezése, célja, a 

jelentkezés feltételei, rövid tartalmi ismertetése 

- alapítási engedély száma 

- a továbbképzés szervezőjének megnevezése, 

felnőttképzési nyilvántartási száma 

- az előírt tartalmi követelmények ismertetése, az 

ismeretek számonkérésének módja, a szakvizsgába 

történő beszámítás lehetősége, a tanórai foglalkozások 

száma, a továbbképzés szervezésének formája, a 

továbbképzés időbeni megszervezésének lehetősége, a 

jelentkezés feltételei és módja 

- részvételi díj összege 

a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos 

tevékenység. 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Pedagógiai 

Oktatási Központ 

főosztályvezető 

8. Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek 

teljes neve 

A Hivatal által támogatott országos tanulmányi és művészeti 

versenyek, a POK által szervezett megyei fordulóival 

kapcsolatos adatok:  

- időpont, helyszín, jelentkezési mód, a verseny részvételi 

feltételei, jelentkezési lap a versenykiírásnak 

megfelelően 

- díjazottak, eredmények, felkészítő pedagógus neve 

A POK saját szervezésű tanulmányi versenyeinek 

fordulóival kapcsolatos adatok: időpont, helyszín, 

jelentkezési mód, a verseny részvételi feltételei, jelentkezési 

lap a versenykiírásnak megfelelően 

a díjazottak, az eredmények, a felkészítő pedagógus neve 

Előző évek tanulmányi versenyeinek feladatsorai 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 1 

évig 

archívumba

n tartásával 

Pedagógiai 

Oktatási Központ 

főosztályvezető 

9. Tanulótájékoztató – tanácsadó szolgálat  

- Az illetékességi területen szervezett továbbképzések, 

fórumok, szakmai napok, programok adatai: időpont, 

helyszín, jelentkezési mód, jelentkezés feltételei, téma  

- a tanácsadások szervezése regisztrációs felület 

iratminták, a diákjogi alapfogalmak közzététele 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Pedagógiai 

Oktatási Központ 

főosztályvezető 

10. Minősítéssel, tanfelügyelettel kapcsolatos ügytípusok, 

ügyintézési határidők 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

Pedagógiai 

Oktatási Központ 

főosztályvezető 

VI. Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központot (NPOK) érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. Az NPOK munkatársainak szakterülete és elérhetősége 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

NPOK vezetője 

2. Nemzetiségi pedagógiai szakmai szolgáltatások 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

NPOK vezetője 

http://www.magyarkozlony.hu/
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3. Szaktanácsadás, tantárgygondozás szolgáltatási területtel 

kapcsolatos adatok, szakmai anyagok 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

NPOK vezetője 

4. Pedagógiai értékelés szolgáltatási területtel 

 

Az előző 

állapot 

törlendő 

NPOK vezetője 

5. Pedagógiai tájékoztatás szolgáltatási területtel kapcsolatos 

adatok, szakmai anyagok 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

NPOK vezetője 

6. Tanügyigazgatási szolgáltatási területtel kapcsolatos adatok, 

szakmai anyagok 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

NPOK vezetője 

7. Pedagógusok képzése, továbbképzése és önképzése 

szolgáltatási területtel kapcsolatos adatok, szakmai anyagok 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

NPOK vezetője 

8. Tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek 

szervezésével és összehangolásával kapcsolatos szakmai 

anyagok, adatok 

A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

NPOK vezetője 

9. Tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat szolgáltatási 

területtel kapcsolatos adatok, szakmai anyagok 
A változásokat 

követően azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

NPOK vezetője 

VII. A felsőoktatási elnökhelyettest érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. Érvénytelenített oklevél, oklevélmelléklet adatai. 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

52/A. § (3) bekezdés, valamint a nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet 

48. § (8) bekezdés 

FOI jelentés 

alapján az 

EMMI 

jelentést 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 

archiválásával 

Felsőoktatási 

elnökhelyettes 

VIII. Felsőoktatási Felvételi Főosztályt érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1.  Felvételi közlemények. 

 

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. 

Kormányrendelet 11.§ (4) bekezdés 

Folyamatosan 

az adott 

eljáráshoz  

kapcsolódva 

Az adott 

felsőoktatási 

felvételi 

eljárás 

végéig 

Felsőoktatási 

Felvételi 

Főosztály 

főosztályvezető 

IX. A Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztályt érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. Nyilvántartott, államilag elismert magyar felsőoktatási 

intézmények és alapadataik (karok, maximális hallgatói 

létszám) Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

2. Nyilvántartott, Magyarország területén engedéllyel 

működő külföldi felsőoktatási intézmények és szabad 

szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező felsőoktatási 

szolgáltatók 

Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

3. Nyilvántartott felsőoktatási diákotthonok 

Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 
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osztályvezető 

4. Nyilvántartott felsőoktatási kollégiumok 

Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

5. Nyilvántartott felsőoktatási szakkollégiumok 

Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

6. Nyilvántartott felsőoktatási szakmai gyakorlóhelyek 

Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

7. Nyilvántartott közösségi felsőoktatási képzési 

központok 

Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

8. Nyilvántartott felsőoktatási intézményi tisztségviselők 

Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

9. Nyilvántartott felsőoktatási szakmai szervezetek 

Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

10. Nyilvántartott felsőoktatási képzések 

Naponta 

A változás 

bekövetkezé

séig 

Felsőoktatási 

Engedélyezési és 

Nyilvántartási 

Osztály 

osztályvezető 

X. Az Elnöki Titkárságot érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. Integritás-tanácsadó neve, elérhetőségei A változást 

követően 

azonnal 

Az előző 

állapot 

törlendő 

elnök 

2. Integritásjelentés 

A változást 

követően 

azonnal 

A tárgyévet 

megelőző öt 

évnél 

régebbi 

integritásjel

entésekarchi

válásával 

elnök 

XI. A Tankönyvkiadási Koordinációs Főosztályt (TKF) érintő adatok 

 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. A Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP) az okostankönyvek 

online kiadása   
A papír alapú 

tankönyv 

Az előző 

állapotok 

TKF 

főosztályvezető 
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engedélyezését, 

ill. az EMMI 

jóváhagyását 

követően 

archiválásá-

val 

2. A tankönyvkatalóguson (tankonyvkatalogus.hu) az 

engedélyezett tankönyvek, és az ezekhez kapcsolódó  

segédanyagok (pl. tanmenetek) adatainak és állományainak, 

valamint egyéb online kiadványoknak a közzététele a 

pedagógusok tankönyvválasztásának támogatására 

A tankönyvvé 

nyilvánítást 

követően, illetve 

folyamatosan 

A frissítés 

időpontjáig 

TKF 

főosztályvezető 

3. Az Új Köznevelés című pedagógiai folyóirat online 

közzététele 
Az új lapszám 

megjelenését 

követően 

Az előző 

állapotok 

archiválásá-

val 

TKF 

főosztályvezető 

XII. A Tananyagfejlesztési Főosztályt (TF) érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. A Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) tartalomfejlesztése és 

gondozása, frissítése, supportja a tartalomfejlesztés felől  

EMMI 

jóváhagyást 

követően, illetve 

folyamatosan 

Az előző 

állapotok 

archiválásá-

val 

TF főosztályvezető 

2. A tankönyvkatalógus (tankonyvkatalogus.hu) tartalmának 

feltöltése, frissítése és gondozása a Tankönyvkiadási 

Koordinációs Főosztály (TKF) mint társ főosztály 

közreműködésével  

A tankönyvvé 

nyilvánítást 

követően, illetve 

folyamatosan 

A frissítés 

időpontjáig 
TF főosztályvezető 

XIII. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumot (OPKM) érintő adatok 

 Adat Frissítés Megőrzés Adatgazda 

1. Az OPKM honlapja 

folyamatosan 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

OPKM 

főosztályvezető 

2. Könyv és Nevelés 

megjelenést 

követően 

Az előző 

állapot 

archiválásáv 

al 

OPKM 

főosztályvezető 

3. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 

versenykiírása. 
EMMI 

jóváhagyást 

követően 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

OPKM 

főosztályvezető 

4. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 

általános információi (feladatlapok, javítási-értékelési 

útmutató, egyéb tájékoztató anyagok) 

 

A fordulók 

időpontjához 

igazodva 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

OPKM 

főosztályvezető 

5. A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 

helyezettjeinek a neve, évfolyama, iskoláik neve, székhelye 

és a felkészítő tanárok neve  

(az érintettek beleegyező nyilatkozata alapján). 

Minden tanévben 

a döntő 

lebonyolítása és 

az eredmények 

közlése után, 

legkésőbb július 

15-ig 

Az előző 

állapot 

archiválásáv

al 

OPKM 

főosztályvezető 

 


