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OKTATÁSI FŐOSZTÁLY 

 
 

Az Oktatási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai 
tekintetében: 
 
1. Ellátja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 95/A. § 
(4) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzési tevékenységet; 

 
2. Gondoskodik a Kt. 95/A. § (6) bekezdésében meghatározott szabálysértési 
hatósági jogkör gyakorlásáról; 

 
3. Közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett szakmai ellenőrzésekben, 
valamint részt vesz az Oktatási Hivatal által végzett országos közoktatási mérések, 
versenyek, és a középfokú felvételi eljárás szervezésében; 

 
4. Ellátja az Oktatási Hivatal által megküldött adatok, vonatkozó szakmai 
dokumentumok és eljárásrend alapján az országos mérés, értékelés eredménye 
szerint ismételten a jogszabályban meghatározott minimum szint alatt teljesítő 
iskolák fenntartóinak intézkedési terv készítésére való felhívásával, az elkészített 
intézkedési terv jóváhagyásával, és az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának 
hatósági ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat [Kt. 99. § (7) bekezdése]; 

 
5. Elsőfokú hatósági döntést hoz 

 
a)  az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony 

létrejöttének egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatti, 
az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: OH rend.) 41/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
megállapításáról; 

b)  az OH rend. 41/C. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kötelező felvételt 
biztosító óvoda, illetve iskola kijelöléséről; 

c) ) az általános iskola székhelye szerinti többcélú kistérségi társulás és a 
megyei önkormányzat bevonásával a nyolc évfolyamnál kevesebb 
évfolyammal működő általános iskola tovább működtetésének 
engedélyezéséről; 

d)  az OH rend. 41/C. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, az osztályindítási 
tilalom alóli felmentésről; 

e)  az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez való, a Kt. 118. § (9) 
bekezdése szerinti hozzájárulás megadása tárgyában. 

 
6. Ellátja 

 
a) a szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre 

való jogosultságának megállapításával, annak visszavonásával és 
nyilvántartásával kapcsolatos teendőket; 



b) a szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók 
pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának 
megállapításával, annak visszavonásával és nyilvántartásával 
kapcsolatos teendőket; 

c) a nyugdíjas pedagógusok pedagógus igazolványával kapcsolatos 
jogszabályban meghatározott feladatokat. 

 
7. Másodfokú döntést hoz Kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság 
kivételével az érettségi vizsga vizsgabizottságának, és a szakmai vizsga 
vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen 
benyújtott törvényességi kérelem tárgyában a Kt. 84. § (5) bekezdésében, a szakmai 
vizsga esetén a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 14. § (6) 
bekezdésében meghatározott eljárás keretében. 

 
8. Hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a fenntartónál és a közoktatási 
intézményekben a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó által 
igényelt normatív hozzájárulás és támogatás igénylésének alapjául szolgáló a 
közoktatási intézményben vezetett nyilvántartások meglétét, vezetését, a tanügy-
igazgatási dokumentumokat és ennek alapján az igénylés és az elszámolás 
megalapozottságát. A vizsgálat eredményeképpen kezdeményezheti az Oktatási 
Hivatalnál a normatív hozzájárulás és támogatás összegének felülvizsgálatát; 

 
9. Másodfokú döntést hoz a sajátos nevelésű igényű gyermekek, tanulók 
tankötelezettségére vonatkozóan. 

 
Az Oktatási Főosztály egyéb feladatai  tekintetében: 

 
1. Az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint megbízza az érettségi 
vizsga vizsgabizottsága elnökét, és ellenőrzi a vizsgabizottság tevékenységét; 
 
2. Az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint részt vesz az érettségi 
vizsgák szervezésében; 
 
3. Az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint működteti az érettségi 
vizsgabizottságot; 
 
4. Értesíti az Oktatási Hivatalt az érettségi vizsga törvényes megtartását 
veszélyeztető eseményről; 
 
5. Működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a független vizsgabizottságot; 
 
6. Közreműködik az Országos Képzési Jegyzék alapján az oktatásért felelős 
miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák 
központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok 
megoldásainak szétosztásában; 
 
7. Véleményezi a Kt.-ben meghatározott önkormányzati intézkedési tervet, illetőleg a 
megyék, a megyei jogú városok fejlesztési terveit a minisztérium számára; 
 



8. Ellátja a közoktatásért felelős miniszter képviseletét a regionális és a megyei 
fejlesztési tanács, valamint a megyei közoktatási közalapítvány munkájában; 
 
9. Részt vesz a regionális és a megyei fejlesztési tanács által kiírt pályázatok 
elbírálásának folyamatában; 
 
10. Működteti a megyei közoktatási egyeztető fórumot; 
 
11. Az OH rend. 41/D. § a) pontja szerint javaslatot tesz a független közoktatási 
szakértő személyére, ha a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve 
egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben meg kívánja szüntetni, vagy át 
kívánja szervezni; 
 
12. Az OH rend. 41/D. § b) pontja szerint kijelöli a Kt. 131. § (5) bekezdés e) 
pontjában meghatározott félévi és év végi osztályozó vizsgák vizsgabizottságának 
elnökét az Országos vizsgaelnöki névjegyzékről; 
 
13. Ellátja a Kt., valamint a vonatkozó jogszabályok által a Kormányhivatal 
hatáskörébe utalt feladatokat. 
 


