Okirat száma: 48049-4/2019/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

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

5

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.

6

1088 Budapest, Vas utca 8.

7

1117 Budapest, Erőmű utca 4.

8

9022 Győr, Türr István utca 5.

9

8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál utca 74.

10

8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.

11

7400 Kaposvár, Szántó utca 19.

12

7633 Pécs, Dohány utca 5.

13

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.

14

3300 Eger, Szvorényi József utca 27.

15

5000 Szolnok, Mária út 19.

16

6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 52.

17

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.

18

4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7.

19

4400 Nyíregyháza, Egyház utca 13.

20

3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.

21

9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8.

22

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 40.

23

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: 1014 Budapest, Színház utca 1.

2.5.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

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.

3.2.

Az irányítási hatáskörök korlátja: A Hivatal felsőoktatással, külföldi oklevelek
elismerésével, valamint nyelvvizsgáztatással és nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos
feladataival összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § e-i)
pontjában meghatározott hatásköröket – a hatékonysági és pénzügyi ellenőrzés
kivételével – az innovációért és technológiáért felelős miniszter látja el.
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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:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841211

Oktatás igazgatása

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; köznevelésfejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok; a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos
feladatok, a magyar állami ösztöndíj nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, a szakmai
gyakorlóhelyekkel és a duális 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; pedagógustovábbképzéssel 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, állami tankönyv- és tananyagfejlesztéssel, állami tankönyvkiadással, a hazai
és nemzetközi köznevelési oktatáskutatási, elemzési, értékelési feladatok ellátásával, az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartásával, a tudományos és szakmai
eredmények disszeminációjával és hasznosításuk támogatásával, a hazai és nemzetközi
szakmai kapcsolatok fenntartásával, bővítésével, hazai képviselet ellátásával kapcsolatos
nemzetközi szakértői együttműködésekkel, az egyes tevékenységterületekhez kapcsolódó
továbbképzések kifejlesztésével és a szaktanácsadási szolgáltatás ellátásának
támogatásával, a Nemzeti Köznevelési Portál szakmai tartalmi fejlesztésével, informatikai
működtetésével, üzemeltetésével, a hazai és nemzetközi fejlesztési tevékenységek
támogatásával, a köznevelési rendszerhez kapcsolódó pedagógiai, nevelési-oktatási
programok tartalmi, módszertani, továbbképzési és egyéb fejlesztési, innovációs feladatok,
fenntarthatósághoz, tehetséggondozáshoz és társadalmi integrációhoz kapcsolódó
programok fejlesztésével és szakmai irányításával, az emberi erőforrások minisztere
hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt
intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendeletben megjelölt szakmai
vizsgaszervezéssel 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.
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4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

3

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

4

015010

Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

5

041130

Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

6

048010

Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

7

049010

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

8

049020

K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

9

055010

Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

10

082041

Nemzeti könyvtári feladatok

11

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

12

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

13

082044

Könyvtári szolgáltatások

14

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

15

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

16

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

17

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

18

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

19

083010

Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása

20

083020

Könyvkiadás

21

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése

23

085010

Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással
kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

24

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

26

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások

27

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

28

098010

Oktatás igazgatása

29

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

30

098032

Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

31

098040

Nemzetközi oktatási együttműködés

32

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

33

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
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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 kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV.
törvény szerint meghívásos vagy pályázati eljárás útján – az emberi erőforrások
minisztere 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

kormányzati szolgálati
jogviszony

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

2

munkaviszony

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. november 29. napján
kelt, 2019. november 29. napjától alkalmazandó 48049-3/2019/PKF okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. november 29.
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