Iktatószám: 5237-3/2006.

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
Alapító Okirata
Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-ának (3), 89. §-ának (1) és 90. §-ának (2) bekezdésében,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ámr.) 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelembe véve
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 95/A. §-ában, az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm.
rendeletben, valamint egyéb jogszabályban foglaltakat – az Áht. 88.§ (2) bekezdése
értelmében a pénzügyminiszterrel egyetértésben az

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

Alapító Okiratát módosítja és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot az alábbiak szerint
állapítja meg.
I. Általános rendelkezések
1. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont)
központi hivatalként működő központi közigazgatási szerv, amely feladatát országos
illetékességgel látja el. A Vizsgaközpont teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó
központi költségvetési szerv.
2. Hivatalos neve:

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

Rövidített neve:

OKÉV

Angol nyelvű megnevezése:

National Centre for Assessment and Examination in
Public Education

Német nyelvű megnevezése:

Landeszentrale
Prüfungswesen

Francia nyelvű megnevezése:

Centre National d’Evaluation et d’Examen

Székhelye:

1054 Budapest, Báthori u. 10.

Telephelyei:

OKÉV Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága

für

Bildungsevaulation

und

Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Zala
megye, Vas megye.
Központja: 9024 Győr, Bem tér 15.
OKÉV Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye,
Komárom-Esztergom megye.
Központja: 8200 Veszprém, Óváros tér 21.
OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Tolna megye, Baranya megye,
Somogy megye.
Központja: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5.
OKÉV Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Borsod-Abaúj–Zemplén megye,
Heves megye, Nógrád megye.
Központja: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103.
OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, JászNagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye.
Központja: 4029 Debrecen, Csapó u. 54.
OKÉV Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun
megye, Békés megye.
Központja: 6721 Szeged, Szilágyi u. 5.
OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Illetékességi területe: Budapest, Pest megye.
Központja: 1132 Budapest, Váci út 18.
OKÉV Logisztikai Osztály
1222 Budapest
Gyár u. 15. (P jelű épület)
Alapító:

a Magyar Köztársaság Kormánya

Alapítás kelte:

1999. szeptember

Számlaszáma:

Magyar Államkincstár
10032000-00282637-00000000

Felügyeleti szerve:

Oktatási Minisztérium
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II. A Vizsgaközpont alaptevékenysége
1. A Vizsgaközpont állami
jogszabályokban, így különösen
-

-

feladatként

ellátandó

alaptevékenységeként

a

külön

a közoktatás ágazati irányításával összefüggő feladatai tekintetében
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
• az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló
105/1999. (VII. 6.) Korm. rendeletben,
• az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos
szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló
31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
• az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendeletben,
• az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
24/1997. (VI. 5.) MKM rendeletben,
• a kerettanterv kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint
egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.
20.) OM rendeletben;
hatósági, szabálysértési feladatai tekintetében (első-, másodfokú hatósági
határozathozatal, hatósági ellenőrzés)
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
• szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényben,
• a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvényben,
• a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletben,
• az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben,
• a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi
LXII.
törvény
hatálya
alá
tartozó
személyek
diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
rendeletben,
• a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi
LXII.
törvény
pedagógusokat
és
oktatókat
érintő
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.)
Korm. rendeletben,
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendeletben,
• az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
24/1997. (VI. 5.) MKM rendeletben,
• az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos
szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló
31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
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•

tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, és az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM
rendeletben;
- szakmai ellenőrzési, mérési, értékelési feladatai tekintetében
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
• a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
• az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló
105/1999. (VII. 6.) Korm. rendeletben,
• az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos
szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló
31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
- a szakképzéssel kapcsolatos feladatai tekintetében
• a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényben,
• a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvényben,
• a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2004. (IV. 27.) OM rendeletben;
• az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló
105/1999. (VII. 6.) Korm. rendeletben,
• az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos
szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló
31/2004. (XI. 13.) OM rendeletben,
- pedagógiai szolgáltató tevékenységével összefüggésben
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben,
• az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló
105/1999. (VII. 6.) Korm. rendeletben,
- a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos feladatait
• az
idegennyelv-tudást
igazoló
államilag
elismert
nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról
szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendeletben,
• az
államilag
elismert
nyelvvizsga
egységes
követelményrendszeréről és annak felülvizsgálatáról, az
akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló
30/1999. (VII. 21.) OM rendeletben,
• a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló
26/2000. (VIII. 31.) OM rendeletben
meghatározott feladatokat látja el.
Ezen feladatokat a nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének és iskolai oktatásának
tekintetében is ellátja.
2. A Vizsgaközpont alaptevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
22.11 Könyvkiadás
22.13 Időszaki kiadvány kiadása
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
22.24 Nyomdai előkészítő tevékenység
4

22.25 Kisegítő nyomdai tevékenység
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
63.12 Tárolás, raktározás
72.30 Adatfeldolgozás
72.40 Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
74.82 Csomagolás
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
75.11 Általános közigazgatás
75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
3. Alapvető szakfeladat:

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

4. Szakágazati besorolás:

804200 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

III. A Vizsgaközpont vállalkozási tevékenysége
1. A Vizsgaközpont vállalkozási tevékenységet folytathat. A vállalkozási tevékenység nem
veszélyeztetheti a Vizsgaközpont alapfeladatainak ellátását.
2. Az Áht. 96. § (2) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevétel nem haladhatja
meg a költségvetés tervezett összes kiadásához viszonyítva a 30 %-os mértéket.
3. A Vizsgaközpont vállalkozási tevékenysége a TEÁOR szerinti megjelöléssel:
22.11 Könyvkiadás
22.13 Időszaki kiadvány kiadása
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
74.87 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
4. Az Áht. 96. § (3) bekezdése alapján a vállalkozásokból származó bevételeket és a
vállalkozási tevékenységek kiadásait az alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni
és elszámolni. A vállalkozási tevékenységből származó eredmény Vizsgaközpont által
felhasználható részéből vállalkozási tartalékot kell képezni, amely az Ámr. 69. § (2)
bekezdésében meghatározottak szerint használható fel.
IV. A Vizsgaközpont működése
1. A Vizsgaközpont központi főigazgatóságból és regionális igazgatóságokból áll. A
szervezeti felépítését, működési rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső
kapcsolatokra vonatkozó, további jogszabályok által előírt rendelkezéseket a Szervezeti és
Működési Szabályzat határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az Alapító
Okirat hatályba lépését követő 60 napon belül a Vizsgaközpont vezetője köteles jóváhagyásra
felterjeszteni az oktatási miniszterhez.
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2. A Vizsgaközpont élén főigazgató áll, aki a Ktv. 73. § (4) bekezdése alapján az oktatási
miniszter döntése szerint helyettes államtitkárnak minősül. A főigazgatót az oktatási miniszter
határozatlan időre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és
menti fel), valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat.
3. A Vizsgaközpont gazdasági főigazgató-helyettesét – az államháztartás működési rendjéről
szóló Ámr. 18. §-ában foglaltak alapján – a főigazgató javaslatára az oktatási miniszter
határozatlan időre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását.
4. A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) igazgatóját - a főigazgató
kezdeményezésére – az oktatási miniszter határozatlan időre bízza meg, valamint vonja vissza
megbízását.
5. A főigazgató szakmai munkáját a főigazgató-helyettesek és igazgatók segítik. A
főigazgató helyettesek főosztályvezetőnek, az igazgatók főosztályvezető-helyettesnek
minősülnek.
6. A Vizsgaközpont vezető beosztású és ügyintézői feladatokat ellátó munkatársai a
köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban
Ktv.), hatálya alá tartoznak.
7. A Vizsgaközpont köztisztviselői felett a munkáltatói jogkört – a IV/4. pontban foglalt
kivételekkel - a főigazgató gyakorolja, azzal a korlátozással, hogy a NYAK-hoz kinevezett
köztisztviselőket szakmai tevékenységük ellátása körében nem utasíthatja. A munkáltatói
jogkör – jelen Alapító Okiratban foglalt kivételekkel - a Ktv. 6.§ (1) bekezdése alapján más
vezető beosztású köztisztviselőre átruházható.
8. A Vizsgaközpont alaptevékenységét a főigazgató által évenként készített – és a
közoktatási helyettes államtitkár által jóváhagyott – munkaterv alapján végzi. A főigazgató
beszámolási kötelezettséggel a közoktatási helyettes államtitkárnak tartozik.
V. A Vizsgaközpont gazdálkodása
1. A Vizsgaközpont önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az Oktatási Minisztérium fejezetén belül elkülönítetten szerepel. A
Nyelvvizsgázatási Akkreditációs Központ és a regionális igazgatóságok részjogkörű
költségvetési egységek.
2. A Vizsgaközpont költségvetését az oktatási miniszter hagyja jóvá.
3. A Vizsgaközpont feladatainak ellátásához rendelkezésre álló vagyon az állam
tulajdonában áll, amellyel kapcsolatban - a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött
megállapodásban foglaltak szerint - gyakorolja a vagyonkezelői jogokat.
4. A Vizsgaközpont a tényleges költségeit meg nem haladó mértékű költségtérítést kérhet,
amennyiben jogszabályban meghatározott feladatát a közoktatási intézmény, a helyi
önkormányzat, vagy más fenntartó, illetve magánszemély felkérésére végzi.
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VI. Záró rendelkezések
Jelen alapító okirat 2006. április 15-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2005. október 18-án
kelt, 156-10/2005. ügyiratszámú Alapító Okirat hatályát veszti.
Budapest, 2006. április „

„
Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter
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