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Államháztartási szakfeladatrendi besorolás  
(Alapító Okirat melléklete) 

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 

559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 
 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók számára a kollégiumi 

szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a diákotthoni szálláshelynyújtást (559011), 

        a kollégiumi, externátusi nevelést (85592), 

        a diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtást felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

számára (559013, 559014, 559015), 

        a kollégiumi étkeztetést (562916), 

        a szabad kapacitás kihasználása céljából (üres férőhelyek, szünidő, hétvége) 

szállásnyújtást harmadik személyeknek (552001). 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató: - férőhelyek száma 

        Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

        Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a közoktatásban tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében 

biztosított étkezéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a dolgozók (pl. pedagógusok) részére biztosított étkezést (562917), 

        az iskolai szervezésű üdülések, táborozások, napközis táborok keretében biztosított 

étkezést (562915), 

        a kollégiumi ellátás keretében biztosított étkeztetést (562913), 

        a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított étkeztetést (562919), 

        a harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatást (5610). 

Mutatószámok: 

        Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

        Teljesítménymutató: - ellátottak száma 

 

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a közoktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében 

biztosított étkeztetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére biztosított kollégiumi, diákotthoni 

étkeztetést (562919). 

Mutatószámok: 

        Feladatmutató: - ellátást igénylők száma 

        Teljesítménymutató: - ellátottak száma 
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85 OKTATÁS 

853 Középfokú oktatás 

8531 Általános középfokú oktatás 

85312 Szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 
 

853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9–12/13. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres 

nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 

        a tanulószobai ellátást (855917), 

        kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma   - pedagógusok száma 

        Feladatmutató: -  tanulók száma 

 

853124 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9–12/13. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó általános műveltséget 

megalapozó, középfokú rendszeres nevelésével és oktatásával, érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat.  

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató: - férőhelyek száma    - pedagógusok száma 

        Feladatmutató: - tanulók száma 

 

85313 Szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 
 

853131Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9–10. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a szakiskolai tanulók nappali rendszerű, Országos Képzési Jegyzékben szereplő, 

középiskola utolsó évfolyamának befejezéséhez vagy érettségi vizsga letételéhez nem 

kötött szakképesítés megszerzésére, szakmai vizsgára felkészítő nevelésével, 

oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 

        a tanulószobai ellátást (855917), 

        kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma        - pedagógusok száma 

        Feladatmutató:  - tanulók száma 
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853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9–10. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        az alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakképzésbe bekapcsolódni kívánó 

tanulóknak nyújtott általános műveltséget megalapozó, felzárkóztató neveléssel-

oktatással, pályaorientációval, gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Feladatmutató: a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók száma 

 

853135 Szakiskolai felnőttoktatás (9–10. évfolyam) 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

    a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó szakiskolai 

oktatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma    -  pedagógusok száma 

        Feladatmutató:  - tanulók száma 

 

8532 Szakmai középfokú oktatás 

85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 
 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint 

(a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett 

neveléssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 

        a tanulószobai ellátást (855917), 

        kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma 

                            - pedagógusok száma 

        Feladatmutató:  - tanulók száma 

 

853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a felnőttképzésben részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához, igazodó szakmai elméleti oktatásával kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma      - pedagógusok száma 

        Feladatmutató:  - tanulók száma 
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85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati 

oktatás a szakképzési évfolyamokon 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a közoktatási törvényben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint 

(a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett 

gyakorlati oktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat.  

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a tanulók és dolgozók étkeztetését (56291), 

        a tanulószobai ellátást (855917), 

        kollégiumi, externátusi nevelést (85592). 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma       - pedagógusok száma 

        Feladatmutató:  - tanulók száma 

 

853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához igazodó szakiskolai szakmai gyakorlati oktatásával kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat, 

        a hivatásos járművezető-képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma      - pedagógusok száma 

        Feladatmutató:  - tanulók száma 

 

85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 
 

853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési 

évfolyamokon 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        az olyan, jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt 

szintű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás bevételeit és kiadásait, amely a 

szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai 

előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül, és nem eredményez felsőfokú 

szakképesítést. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési 

programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat (854211). 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma        - pedagógusok száma 

        Feladatmutató:  - tanulók száma 

 

853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a felnőttoktatásban részt vevő tanulók munkahelyi, családi vagy más irányú 

elfoglaltságához igazodó emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatásával 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma        - pedagógusok száma 

        Feladatmutató:  - tanulók száma 
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854 FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS 

8542 Felsőfokú oktatás 

85421 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 
 

854211 Felsőfokú szakképzés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján a szakképzési 

programmal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. A felsőfokú szakképzés a 

felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási 

intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás 

alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folyó olyan, az 

Országos Képzési Jegyzésben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, 

amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább 

harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési 

területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az 

európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg. 

 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma 

        Feladatmutató:  - tanulók, hallgatók száma 

 

854212 Szakirányú továbbképzés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. A szakirányú továbbképzés a felsőoktatásról szóló törvény 

alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a 

felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által 

nyilvántartásba vett, a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- 

vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség megszerzésére 

felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb 

százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma 

        Feladatmutató:  - tanulók, hallgatók száma 

 

854213 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a középfokú oktatást követő, felsőfokú végzettségi szintet nem adó, az előzőekbe 

nem sorolható egyéb felső szintű képzéssel, oktatással kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a szabadidős, illetve önfejlesztési célból igénybevett művészeti és nyelvoktatást 

(8552), 

        a nem hivatásos gépjárművezetők autósiskolai oktatását (8553). 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - férőhelyek száma 

        Feladatmutató:  - tanulók, hallgatók száma 
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855 EGYÉB OKTATÁS 

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
 

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a közoktatási törvény alapján a középiskolai, szakiskolai tanulók részére szervezett 

tanulószobai foglalkozásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató: - férőhelyek száma 

        Teljesítménymutató: - ellátásban részesülő tanulók száma 

 

85592 Kollégiumi, externátusi nevelés 
 

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése,  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a tanulók részére biztosított kollégiumi szállásnyújtást és étkeztetést (55901, 

562914). 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató: - férőhelyek száma 

        Teljesítménymutató: - ellátásban részesülő tanulók száma 

 

85593 Egyéb felnőttoktatás 
 

855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        az elsősorban felnőtteknek ajánlott és tartott, olyan oktatással és képzéssel 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem tartoznak a 851-854 

alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát és a felnőttképzési 

törvény szerint nyelvi, illetve általános képzésnek minősülnek. 

 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a képzést, ha az közvetlenül foglalkoztatást elősegítő célt (855933), vagy  

        megváltozott munkaképességűek rehabilitációját (855934) szolgálja, 

        az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatással 

kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - képzési férőhelyek száma 

        Feladatmutató:  - képzésre jelentkezők száma 

        Teljesítménymutató:  - képzésben részt vevők száma 

        Eredményességi mutató:  - képzést sikeresen elvégzők száma 
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855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem 

tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, diplomát 

és a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a képzést, ha az korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, 

munkakör eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújt 

(855935), vagy 

        megváltozott munkaképességűek rehabilitációját szolgálja (855934), 

        az OKJ-s végzettséget adó iskolarendszeren kívüli szakmai oktatással kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - képzési férőhelyek száma 

        Feladatmutató:  - képzésre jelentkezők száma 

        Teljesítménymutató:  - képzésben részt vevők száma 

        Eredményességi mutató:  - képzést sikeresen elvégzők száma 

 

855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        az álláskeresők olyan oktatásával és képzésével, illetve a képzésben részt vevők 

részére folyósított támogatásokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek 

nem tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, 

diplomát, ugyanakkor elősegítik a munkahely megszerzését. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        az OKJ-s végzettséget adó foglalkoztatást elősegítő képzésekkel kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - képzési férőhelyek száma 

        Feladatmutató:  - képzésre jelentkezők száma 

        Teljesítménymutató:  - képzésben részt vevők száma 

        Eredményességi mutató:  - elhelyezkedettek száma 

 

855935 Szakmai továbbképzések  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        az olyan oktatással és képzéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, amelyek nem 

tartoznak a 851-854 alágazatokba, nem adnak hivatalosan elismert oklevelet, 

diplomát, a felnőttképzési törvény szerint szakmai képzésnek minősülnek, ugyanakkor 

korábban megszerzett szakképesítéssel betöltött foglalkozás, munkakör 

eredményesebb, magasabb szintű ellátásához szükséges kompetenciát nyújtanak. 

Nem itt kell megtervezni és elszámolni: 

        az OKJ-s végzettséget adó szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - képzési férőhelyek száma 

        Feladatmutató:  - képzésre jelentkezők száma 

        Teljesítménymutató:  - képzésben részt vevők száma 

        Eredményességi mutató:  - képzést sikeresen elvégzettek száma 
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855936 Kötelező felkészítő képzések  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a valamely tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt kötelező felkészítő 

képzésekkel (így különösen az örökbefogadni szándékozók, a nevelőszülők, a családi 

napközit és házi gyermekfelügyeletet működtetők felkészítő képzése) kapcsolatos 

bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Feladatmutató: a képzésre kötelezettek száma 

 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a máshova nem sorolt egyéb felnőttoktatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Teljesítménymutató: oktatásban részt vevők száma 

 

856 OKTATÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 

856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a szakképzés és felnőttképzés fejlesztésével összefüggő programok támogatásával, a 

szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérítési igényeivel, a szakiskolai 

fejlesztési programmal, a szakképzés fejlesztésével összefüggő beruházási jellegű 

támogatásokkal, az uniós forrásból megvalósuló szakképzési és felnőttképzési 

programok társfinanszírozásával, a gazdasági kamarák szakképzési feladatai 

ellátásának támogatásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        az egyéb, m.n.s. oktatást kiegészítő tevékenységekkel kapcsolatos bevételeket és 

kiadásokat. 
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91 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB 

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG 

910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális 

tevékenység 

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 

91012 Könyvtári tevékenység 
 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon – a használói és helyi 

igényeknek megfelelően – a könyvek, dokumentumok beszerzésével (kötelespéldány-

juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a települési könyvtárak esetében 

kiemelten a helyismereti dokumentumok gyűjtésével, a könyvtár állományába került 

dokumentumok nyilvántartásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:   -a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm) 

        Feladatmutató:  - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján 

meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db) 

        Teljesítménymutató:  - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) 

        Eredményességi mutató:  - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint 

 

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

Itt kell megtervezni és elszámolni: 

        a feltáró munka során a könyvtár állományába kerülő dokumentumokról az őket 

jellemző formai és tartalmi jegyek alapján történő leírások, ezekből hagyományos és 

számítógépes katalógusok készítésével, a könyvtári állomány megőrzésével és 

védelmével, a raktározással, a dokumentumok állagának védelmét szolgáló 

tevékenységekkel (köttetés, restaurálás, portalanítás stb.) és berendezések (pl. 

párásítók, klímagépek, rongálás, lopás- és tűzkár elleni védelem eszközei) 

telepítésével és működtetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat. 

Mutatószámok: 

        Kapacitásmutató:  - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel 

foglalkozó munkatársak száma (fő) 

        Feladatmutató:  - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma  (db) 

        Teljesítménymutató:  - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db) 

        Eredményességi mutató:  - az állomány feldolgozottsága (%), elérhetősége a 

katalógusokban 

 


