
 
Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörét szabályozó 167/2006. (VII. 
28.) Korm. rendelet szerint 2007. évben az oktatási és kulturális miniszter a kormány 
oktatásért, a tudománypolitika koordinációjáért, az egyházakkal való kapcsolattartás 
koordinációjáért, valamint a kultúráért felelős tagja.  
 
 
Felsőoktatás 
 
A felsőoktatási intézmények összhallgatói létszáma a 2006. évhez képest (424.161 
főről 416.324 főre) mintegy 8.000 fővel csökkent és ebből az államilag támogatott 
hallgatói létszám csökkenése mintegy 5.000 fő (az átszámított létszám 198.690 fő). A 
hallgatói létszám alakulását meghatározó demográfiai változások és az érettségizettek 
számának alakulása, továbbá az elmúlt évtized expanzív felvételi politikája 
következtében a korábban érettségizettek felvételi lehetőségének bővülése, a nagy 
számban történő továbbtanulásuk eredményezte a 2006. évi felvételnél a jelentkezők 
létszámának csökkenését (2005-ben 149.828 és 2006-ban 132.527 fő 2007-ben 
105.528 fő jelentkezett felvételre). A létszámok alakulásának, továbbá a konvergencia 
program követelményének figyelembevételével az államilag támogatott felvételi 
keretszám 62 ezerről 56 ezerre csökkent 2006-os kormánydöntés értelmében, és a 
2007-ben tanulmányaikat megkezdő államilag támogatott létszám további 5 ezer fővel 
kevesebb a be nem töltött felsőfokú szakképzési keretszám zárolása következtében.  
 
A felsőoktatási törvény rendelkezése értelmében alapvetően változott meg a felvételi 
eljárás rendje. Korábban évtizedeken keresztül a felsőoktatási intézmények államilag 
támogatott keretszámot kaptak és a felvételi eljárás célja e keretszámok feltöltése volt. 
2007-ben első alkalommal a munkaerőpiac igénye szerint a Kormány képzési 
területenként meghatározott államilag támogatott keretszáma a legmagasabb 
pontszámot elért jelentkezőkkel került betöltésre a jelentkezők intézményválasztása 
alapján. 
 
Így az intézményi keretszám feltöltés nem volt cél, csupán az intézmény kapacitása 
határozta meg a felvehető létszám korlátot. Az új eljárás eredményeként néhány vidéki 
felsőoktatási intézmény, elsősorban a főiskolai karokra, a korábbihoz képest kevesebb 
hallgatót vett fel. Várhatóan a jelentkezők intézményválasztására épülő felvételi eljárás 
fokozza az intézmények közötti versenyt. 
 
A 2007. évi előkészítő eljárások következtében 2008. január elsejei hatállyal a Nyugat 
Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Főiskola egyesült, az egyházi 
fenntartású Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola beolvadt a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetembe, továbbá megalapításra került a Wekerle Sándor Üzleti 
Főiskola.  
 
2007 szeptemberétől megszűnt a beiskolázás a régi típusú egyetemi és főiskolai 
szakokon és felvételek csak osztatlan képzésre, illetőleg az alap és mesterképzésekre 
történtek. 2007-ben teljes körűen 122 alapképzési szakon és 30 mester szakon 



indulhatott képzés. Így a főiskolai képzések várhatóan 2009-ben, míg az egyetemi 
képzések 2010-ben szűnnek meg és az új többciklusú képzésre történő teljes körű 
átállás a 2011/2012-es tanévtől lesz általános. 
 
A felsőoktatási törvény szerint történő új rendszerű, három elemű normatív 
finanszírozás (képzési, tudományos célú és fenntartói) bevezetésének időpontja 2007. 
január 1-jéről 2008. január 1-jére módosult. A hallgatói támogatások 2006 
szeptemberétől változtak és a 2007-es költségvetési évben a támogatás összege csak a 
hallgatói létszám növekedésével együtt változott (hallgatói normatíva: 116 500 forint; 
kollégiumi normatíva: 116 500 forint; lakhatási támogatás: 60 000 forint, tankönyv-, 
jegyzet-, sport-, kulturális támogatás: 11 650 forint; a doktori ösztöndíj éves összege: 
1 092 600 forint; a Köztársasági Ösztöndíj éves összege: 335 000 forint). 
 
A felsőoktatási intézmények gazdálkodásában a stratégiai tervezés gyakorlatát 
erősítették a 2007 januárjában benyújtott intézményfejlesztési tervek, amelynek 
megfelelőségi vizsgálata a Felsőoktatási és Tudományos Tanács közreműködésével az 
év első felében megtörtént.  
 
A felsőoktatási törvény gazdasági vonatkozású fejezeteinek módosítására is sor került, 
és a bevezetett változások egyaránt szolgálták a felsőoktatás költségvetési 
támogatásának, valamint az egyéb intézmények támogatásának stabilitását. A 
felsőoktatási intézmények és a fenntartó tárca között a 2008-2010. közötti időszakra 
vonatkozó hároméves fenntartói megállapodások aláírására 2007 decemberében került 
sor. 
 
A fenntartói megállapodások – az intézményi fejlesztési tervek alapján – 
teljesítménykövetelményeket határoznak meg. Az éves költségvetési támogatásból 
három évre állandó elem: a fenntartói normatívák, a speciális feladatok és a PPP 
beruházások szolgáltatásvásárlásához nyújtott támogatás. A képzési és tudományos 
célú normatív támogatás évenként változó eleme az intézményi finanszírozásnak.  
 
A felsőoktatási terület teljes körűen kidolgozta, és kihirdetésre kerültek mindazon 
jogszabályok, amelyek a képzési hozzájárulás bevezetését előkészítették. Elkészültek a 
képzési hozzájárulás fizetésének intézményi szabályzatai is, amelyek a 2008. évi 
ügydöntő népszavazás eredményeként törvény- és rendeletmódosítással hatályon kívül 
helyezésre kerültek. 
 
A tárca felsőoktatási minőségpolitikai céljaival összhangban 2007 szeptemberében 
került sor első alkalommal a felsőoktatás minőségi díjak pályázati rendszerben történő 
kiosztására. 
 
 
Közoktatás 
 
A tárca közoktatási feladatai ellátása során támogatta a hazai és nemzetközi 
tanulmányi versenyeket, a természettudományos és közismereti tanulmányi 

 2



teljesítményeket mérő és feldolgozó munkát, az anyanyelvápoló versenyt, a sajátos 
nevelési igényű gyermekek fejlesztését segítő feltételrendszer kialakítását és egyéb 
speciális célú felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató szándékok megvalósulását. A 
terület hozzájárult az emelt szintű érettségi megszervezésének és lebonyolításának 
költségeihez. 
 
A minisztérium felel a közoktatási célú humán normatíva felhasználásáért. A 
közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás 
és támogatás illeti meg a költségvetési törvény 3., 5., valamint 8. számú mellékletében 
meghatározott jogcímeken. Az oktatási és kulturális miniszter a nem állami intézmény 
fenntartójával és intézményével – a normatív hozzájáruláson túl – közoktatási 
megállapodást köthet, melynek keretében jogosult igénybe venni kiegészítő 
támogatást. Az egyházak, valamint a kisebbségi önkormányzatok fenntartásában 
működő közoktatási intézményeik valós oktatott létszámai alapján kiegészítő 
támogatásra jogosultak. A nem állami intézményfenntartók támogatásának 
megállapítása, folyósítása, és a felhasználás ellenőrzése a nyilvántartási, ellenőrzési és 
monitoring feladatokon belül valósult meg. 
 
Az előirányzatok felhasználása általában nem a naptári évhez, hanem a tanév, illetve a 
szorgalmi év időszakához kötődik, ezért a beszámolási időszakban realizált fejezeti 
kezelésű előirányzatok teljes körű szakmai értékelése csak előzetesnek tekinthető. A 
kedvezményezettek (kevés kivétellel) a támogatásokat időarányosan és a szerződésben 
meghatározottak szerint használták fel.  
 
A szerződésekben pontosan megfogalmazódtak az oktatáspolitikai célt szolgálni képes 
feladatok, támogatási formák, szervezeti-tartalmi követelmények, és a célra biztosított 
előirányzati összegek. Ezek a gyakorlatban is realizálhatóknak, szakmai tekintetben 
hasznosnak bizonyultak. A szerződések kizárólag olyan időszerű fejlesztési feladatok, 
funkciók támogatását tették lehetővé, amelyekre a közoktatás finanszírozási 
rendszerében nem volt fedezet.  
 
A közvetlen minisztériumi irányítással megvalósított feladatok esetében a folyamatba 
épített ellenőrzés, az egyéb esetekben a kifizetést megelőző teljesítményértékelés 
biztosította a céloknak megfelelő felhasználást. Év közben elkészült a területre 
vonatkozó kockázatelemzés. 
 
 
Kultúra 
 
Az állam közfeladat-ellátásának fontos részét képezi a nemzeti örökség megőrzése, a 
sokszínű kulturális szolgáltatások elősegítése, nemzeti kultúránk külföldi 
megismertetése, valamint a világ kulturális értékeinek magyarországi bemutatása. A 
kultúra-finanszírozás egyik legfőbb feladata a kulturális javakhoz való hozzáférésben 
az esélyegyenlőtlenség csökkentése, amely érdekében a tárca számos program 
megvalósulásához járult hozzá. 
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A Közkincs program keretében a közösségi kulturális színterek felújítására, 
korszerűsítésére, bővítésére, illetve új kulturális terek kialakítására kínált 
kedvezményes kamat- és tőketámogatásos, 20 éves futamidejű hitelkonstrukciót. 
A Közkincs program 2007. évi térségi szintű pályázatai a jövő szempontjából kiemelt 
jelentőségű célnak a megvalósításához kívántak helyi erőforrásokat aktivizáló 
támogatást nyújtani. 
Továbbra is kiemelt szempont volt a nemzeti örökség megőrzése, folytatódott a népi 
kultúra támogatása és a fiatalok önszerveződő művelődési törekvéseinek segítése. 
 
2007-ben folytatódott az Alfa program, amelyben az önkormányzati fejezetből 
támogatott vidéki múzeumok fejlesztési programján túl nagy hangsúlyt kapott a 
muzeális intézmények állományvédelmének, a műszaki-technikatörténeti muzeális 
intézmények működésének, a múzeumi mobilitás és networking elősegítésének 
támogatása fejezeti forrásból. 
 
A nemzetközileg is jelentős filmszakmai és ágazati fejlődés elindult folyamatának 
továbbvitele érdekében 2007-ben is jelentős összeggel támogattuk a Magyar 
Mozgókép Közalapítványt a szerződésben foglaltaknak megfelelően.  
 
A kulturális közfeladatokat ellátó alapítványokat és közalapítványokat, azok 
működését és feladatait az előző évekhez hasonlóan részesítette támogatásban a tárca. 
 
A fejezeti előirányzatokból jelentős összeggel támogattuk 2007-ben is a kulturális 
intézményrendszer részét képező kulturális közhasznú és gazdasági társaságok 
működését és programjait. 
 
Az év során támogattuk azokat a kiemelt hazai művészeti társulatokat, intézményeket, 
közhasznú szervezeteket, melyek kiemelkedő tevékenységét a tárca már évek óta 
finanszírozza.  
 
Kiemelt jelentőségű országos szinten a Pécs, Európa Kulturális Fővárosa projekt, 
amely kulturális rendezvényeit a tárca 150,0 millió forinttal támogatta.  
 
A minisztérium a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése 
érdekében hirdetett meg – a korábbi évekhez hasonlóan – pályázatot forgóeszköz hitel 
felvételére és kamattámogatás elnyerésére, valamint továbbra is támogatta a 
mindenkori Nemzeti Ifjúsági Zenekar működését, továbbá a Hungarofest Kht. 
keretében működő export irodákat, melyek feladata a magyar előadók külföldi 
megjelenésének elősegítése. 
 
Az örökségvédelem területén a 2007-es évet a változás jellemezte, megkezdődött az 
örökségvédelem intézményrendszerének átalakítása. Létrehoztunk egy állami feltáró 
szervet – a régészeti szakszolgálatot – Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
néven. Megváltozott a Műemlékek Állami Gondnokságának elnevezése – Műemlékek 
Nemzeti Gondnoksága – és részben a feladatköre is.  
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A 2007-es esztendő Kodály emlékév is volt – Kodály Zoltán születésének 125., 
halálának 40. évfordulója alkalmából. A programsorozatot 200,0 millió forinttal 
támogatta a tárca. 
 
 
Nemzetközi tevékenység 
 
A kulturális és oktatási diplomáciai munkánk alapelve: misszió, küldetés, hogy 
Magyarország és a világ kultúrái között mind intenzívebb kapcsolat alakuljon ki, és 
ezekben a folyamatokban a magyar kezdeményezések, összhangban az ország 
külpolitikai stratégiájával, prioritásaival, hatékonyan és eredményesen érvényesüljenek 
úgy az EU tag, mint a közösség jelenlegi határain kívüli szomszédos, illetve távoli 
országok viszonylatában. Külön hangsúlyt fektetünk az új „Ázsia-politika” jegyében a 
távol-keleti országokkal való együttműködésre, így a magyar-kínai kapcsolatokra.  
 
A térség országaival, a kétoldalú kapcsolatépítés (vegyes bizottságok) mellett, a 
Visegrádi együttműködés keretében is aktív, kezdeményező szerepet vállaltunk (V-4 
koncert, V-4 Antológia). Hasonló módon kiemelt figyelmet fordítunk a délkelet-
európai országokkal való együttműködésre. 
 
A 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2007. március 1-jén megkezdte 
működését a Balassi Intézet, amely koordinálja többek között a külföldi magyar 
kulturális intézetek működését is.  
 
Megszerveztük az oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyek létesítését (Peking, 
Sanghaj, Tel-Aviv, Belgrád és Zágráb), kidolgoztuk a külföldi kulturális intézetek 
korszerű működési irányelveit és biztosítjuk az állandó szakmai felügyeletet, amely 
során a magyar kultúra színvonalas, sokszínű külföldi bemutatására törekszünk.  
 
Munkánkat alapvetően meghatározza a kulturális diplomáciánál tágabb 
jelentéstartalommal bíró közszolgálati diplomácia – public diplomacy, amely az 
együttműködésekre, az együtt-gondolkodásra épít, előtérbe helyezi a kulturális 
diplomácia szerepét erős nemzetközi kommunikációval. Ennek megfelelően új, 
korszerűbb, proaktívabb megközelítési módot használunk. Célunk olyan programok 
indítása, amelyek felélénkítik országunk nemzetközi dialógusát, felerősítik a kultúrák 
közötti párbeszédet, kezdeményező szerepet vállalnak.  
 
A kulturális diplomácia felértékelődött szerepének megfelelően kiemelt hangsúlyt 
fektettünk Magyarország nemzetközi megítélésének alakítására, az országkép 
formálására, a nemzetközi figyelem hatékony orientálására. Célunk volt, hogy a 
magyar kultúra, szellem – mint összekötő kapocs – érvényesüljön, mintegy hidat 
képezve az európai kultúrák és a világ más nagy kultúrái között. Törekedtünk a 
kulturális párbeszéd felerősítésére, a magyar kultúra sokszínűségének, 
különlegességeinek bemutatására. A külföldi kulturális megjelenések, évadok, 
fókuszok nagy szerepet játszanak az ország arculatának alakításában. 2007-ben a 
figyelem középpontjában a Kínai Magyar Évad előkészítése és megnyitása állt. 
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A 2007. január 1-jétől életbe lépett, 2013-ig tartó Egész Életen Át Tartó Tanulás 
közösségi program hazai elindításához kapcsolódóan mintegy 400 fős 
nyitókonferencia megrendezésére került sor. A program hazai végrehajtására a 
Tempus Közalapítvány került kijelölésre nemzeti irodaként. 
 
Az uniós szintű oktatáspolitikai célok nemzeti szintű megvalósításának elősegítésére 
az Európai Bizottság által meghirdetett pályázat keretében, a minisztérium 
társfinanszírozásával hét regionális konferencia megrendezésére került sor az Európai 
Szociális Alap forrásaiból finanszírozott fejlesztések közoktatási intézmények életére 
gyakorolt hatásainak elemzésére, továbbá széles szakmai közönséget megmozgató on 
line vitafórumokat és szakmai műhelyeket szerveztünk; az „Egész életen át tartó 
pályatanácsadás” témában nemzetközi szakértők részvételével sikeres szakmai 
konferenciát tartottunk.  
 
 
Az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztési feladatok 
Új Magyarország Fejlesztési Terv 
 
2006 májusától 2007 májusáig a stratégiai tervezés a 2007-2013. közötti időszak 
stratégiai keretdokumentumának, az Európai Uniós támogatási források felhasználását 
szabályozó Új Magyarország Fejlesztési Tervnek, és az ahhoz szorosan kapcsolódó 
ágazati és regionális operatív programoknak a kidolgozására, társadalmi és partnerségi 
egyeztetésére, valamint az Európai Bizottságnak történő benyújtására irányult. 
 
A tárca által kidolgozott oktatás-fejlesztési célok és az azok megvalósításához 
szükséges eszközök közvetlenül épülnek a Kormányprogramban, az ún. 
Oktatásfejlesztési Programban, a Nemzeti Akcióprogramban, valamint a Konvergencia 
Programban megfogalmazottakra. Fentieken túl fontos keretdokumentum a 
fejlesztések szempontjából az Európai Unió Oktatás és Képzés 2010 munkaprogramja 
(Education and Training 2010 Working program), az „Egész életen át tartó tanulás 
magyarországi stratégiája”, valamint az OKM Kulturális Modernizációs Programja, 
amelyekre alapul több, az operatív programokban is megjelenő fejlesztés.  
 
Az Európai Bizottság 2007 szeptemberéig bezárólag teljes körűen elfogadta a 
Magyarország által az Európai Kohéziós Alap és a Strukturális Alapok felhasználására 
benyújtott valamennyi operatív programot. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
részét képező 8 ágazati és a 7 regionális operatív programon túl jóváhagyásra került az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap felhasználását szolgáló Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program is, így hivatalosan is megnyíltak a források a 
2007-2013 közötti időszak fejlesztései előtt. 
 
A jóváhagyott tervezési dokumentumokban teljes körűen érvényesítésre kerültek az 
OKM közoktatási-, esélyegyenlőségi-, kulturális- és felsőoktatási szakterületeinek 
fejlesztési célkitűzései, a szükséges források maximalizálásával. Az elkövetkező 7 év 
során az oktatási és kulturális ágazat közvetlenül vagy közvetve több mint 1 000 
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milliárd forintnyi fejlesztési forrást használhat fel. A tervezés alapvető 
dokumentumainak elfogadásával a tárca 2007-2013 között tervezett valamennyi 
fejlesztése teljes körűen megvalósulhat.  
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv – az Európai Unió megújított lisszaboni 
stratégiájának célkitűzéseivel összhangban – a tartós növekedés biztosításához és a 
foglalkoztatás bővítéséhez szükséges feltételek megteremtését jelöli meg átfogó, 
stratégiai célként. Mindkét cél elérésének egyik legfontosabb előfeltétele a humán 
erőforrások minőségének javítása, s az azt megalapozó fejlesztések és beruházások 
megvalósítása, többek között az oktatás-képzés és a kultúra területén. Az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv hat kiemelt területen kívánja elősegíteni céljai 
megvalósulását, amelyek közül az oktatási és kulturális fejlesztések központi szinten a 
társadalmi megújulás, míg regionális szinten a területfejlesztés célcsoportban jelennek 
meg.  
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv „Társadalmi megújulás” prioritásához 
kapcsolódó beavatkozásokat a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és 
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) tartalmazza, előbbi az Európai 
Szociális Alap, utóbbi az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a kapcsolódó hazai 
források támogatásával. Mindkét operatív program fő célja a munkaerő-piaci részvétel 
növelése. Ez a cél az emberi erőforrás minőségének javításával érhető el hosszú távon, 
amelyet a tárca a köz- és felsőoktatás minőségének, hatékonyságának és 
hozzáférhetőségének javításával, továbbá az egész életen át tartó tanulás 
eszközrendszerének bővítésével, a formális, informális és nem formális képzési 
rendszerek összekapcsolásával a kulturális szolgáltatások fejlesztésével kíván 
biztosítani.  
 
Az OKM közvetlen ágazati felelősségébe a TIOP 1. „Az oktatási infrastruktúra 
fejlesztése”, a TÁMOP 3. „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása” és a TÁMOP 
4. „A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése 
érdekében” című prioritások tartoznak. A prioritásokban összesen 40 db konstrukció 7 
éves forrásallokációja található. 
 
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv támogatásával a Humán Erőforrás-fejlesztési Operatív 
Program (HEFOP), valamint a Regionális Operatív Program (ROP) keretében 
valósultak meg az OKM kompetenciájába tartozó fejlesztések, beruházások. A két 
operatív program által támogatott projektek 2007 és 2008 folyamán zárulnak.  
ESZA támogatásból megvalósuló, tartalomfejlesztésre irányuló intézkedések összesen 
25,91 milliárd forint fejlesztési forrással támogatták a közoktatási területet. Ezek a 
fejlesztések a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását és az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztését 
támogatták. 
A ROP közoktatási infrastruktúra fejlesztései eredményeként 13,79 milliárd forint 
támogatásból 123 alapfokú közoktatási intézmény teljes körű felújítása valósult meg. 
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a közoktatási fejlesztésekre 9 operatív 
programból (2 ágazati, 7 regionális) megközelítőleg 400,0 milliárd forint áll 
rendelkezésre a 2007-2013-as időszakban. 
 
A TÁMOP 3-as prioritása „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” 
alatt lévő fejlesztések támogatják a kompetencia alapú oktatás és a korszerű 
pedagógiai módszerek elterjedését, a pedagógiai kultúra korszerűsítését. A közoktatási 
rendszer hatékonyságának javítása érdekében sor kerül újszerű megoldások és 
együttműködések kialakítására, az átfogó mérés-értékelési és minőségbiztosítási 
rendszer kiépítésére. 
A közoktatási fejlesztések kiemelt célja, hogy a szegregáció csökkentésével, az 
oktatási esélyegyenlőség biztosításával hozzájáruljon a halmozottan hátrányos 
helyzetű, kiemelten a roma tanulók oktatási helyzetének javításához. A célzott 
programok mellett a közoktatási fejlesztések általános alapfeltétele, hogy a pályázók 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet fogadjanak el, és elkötelezzék 
magukat azok végrehajtására. 
 
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programban 1-es „Az oktatási infrastruktúra 
fejlesztése” prioritás keretében kerül sor az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
formális, nem-formális, informális oktatás infrastrukturális feltételeinek 
megteremtésére. Megtörténik az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, a 
pedagógiai, módszertani reformot támogató, és az országos mérés-értékelési 
rendszerek infrastruktúrájának, valamint a közoktatás információs rendszereinek a 
fejlesztése. A támogatások minden közoktatási intézmény számára egységes 
alapinformatikai infrastruktúrát biztosítanak, hozzájárulva a területi különbségek 
mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. 
 
A Regionális Operatív Programok keretében a közoktatási intézmények 
infrastrukturális beruházásainak támogatása, a lelakott iskolaépületek felújítása, 
korszerűsítése valósul meg. A Közép-Magyarországi régióban elsőként, 2008 
februárban megkötésre kerültek a támogatási szerződések 14 kedvezményezett 
esetében.  
 
Az I. NFT keretében ESZA támogatásból megvalósuló, tartalomfejlesztésre irányuló 
intézkedések összesen 10,16 milliárd forint fejlesztési forrással támogatták a 
felsőoktatás területet. Ezek az intézkedések a felsőoktatás tartalmi és szerkezeti 
fejlesztését szolgálták a dolgozó szakemberek képzésével, valamint a felsőoktatás és a 
helyi szereplők együttműködésének erősítését támogatták. 
Az I. NFT keretében 10,74 milliárd forint beruházási támogatással 19 felsőoktatási 
intézmény infrastrukturális fejlesztésére került sor. 
 
A felsőoktatás tartalmi és infrastrukturális támogatására 243,0 milliárd forint jut a 
2007-2013-as időszakban. A fejlesztések két ágazati és hét regionális program 
keretében valósulnak meg. A támogatások szorosan kapcsolódnak a felsőoktatási 
reformhoz, a Bolognai Folyamathoz, és elősegítik, valamint felgyorsítják a tudás alapú 
társadalom kialakulását.  
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A 2007-2013-as időszakban az ágazati és regionális operatív programok célul tűzték ki 
a képzés szerkezetének és tartalmának megújítását, K+F+I+O tevékenység fejlesztését, 
az  európai felsőoktatási együttműködések, a mobilitás elősegítését. Komplex 
tartalom-, módszer- és tananyagfejlesztéssel, képzők képzésével és a 
pedagógusképzést támogató hálózatok korszerűsítésével újítják meg a hazai 
felsőoktatás minőségét. Különösen nagy hangsúlyt fektetnek a programok a 
matematika, műszaki, informatikai és természettudományos hallgatók számának 
növelésére, és pályakövetési rendszer kialakítására, ezáltal is javítva a hallgatói 
összetételt és karrierjük kedvező alakulását. 
Mindezt segítik és erősítik a felsőoktatás teljes spektrumát érintő infrastrukturális 
fejlesztések, melyek során megújulnak a felsőoktatási intézmények hallgatói-, oktatói-, 
kutató terei, eszközállománya és informatikai felszereltsége. Ennek keretében az 
operatív programok jelentős fejlesztéseket tesznek lehetővé a pólusvárosok egyetemei, 
főiskolái számára. A Közép-magyarországi régió területén hasonló infrastrukturális és 
informatikai fejlesztések valósulnak meg, amelyek kiemelt programok és pályázatok 
formájában nyernek támogatást.  
A felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatainak erősítése kiemelt jelentőségű feladat, a 
gazdasági versenyképesség egyik alappillére. A tudáshasznosulást, tudástranszfert 
segítő eszköz- és feltételrendszer kialakítása, innovatív kutató teamek alapkutatástól az 
alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv egyik fő célja. 
 
A 2007-2013-as időszak jelentős áttörést jelent a kulturális terület számára: 
Magyarország – az Európai Unióban egyedülálló módon – az Európai Uniós 
támogatások körében igen jelentős, az ország teljes területét lefedő, a lakosság széles 
körét érintő ágazati kulturális fejlesztést valósít meg, mintegy 70,0 milliárd forint 
értékben (a TIOP és a TÁMOP keretében). Ezt a fejlesztési forrást növelik a regionális 
programokban (ROP-ok) megvalósuló kulturális turisztikai és kulturális célú 
városrehabilitációs, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
támogatott kulturális vidékfejlesztést célzó beruházások. Így a kultúra tartalmi és 
infrastrukturális támogatására összesen 323,0 milliárd forint jut a 2007-2013-as 
időszakban.  
A kulturális fejlesztések az egész életen át tartó tanulás stratégiáját követik, szorosan 
kapcsolódva az oktatáshoz. 2007-2013 között a legszélesebb lakossági kört elérő 
három intézményrendszer, a közművelődési intézmények, könyvtárak és múzeumok 
megújítására, átfogó korszerűsítésére kerül sor. Alapvető cél a kulturális intézmények 
szolgáltatásainak megújítása, nem formális, informális tanulásban betöltött szerepük 
erősítése. A TÁMOP egyes intézkedései a kulturális szolgáltatások fejlesztését 
célozzák: új, a lakosság igényeihez jobban alkalmazkodó, a tudáshoz, információkhoz 
való hozzáférést segítő, egyben a szabadidő változatosabb eltöltését szolgáló 
programokkal. A közművelődési szolgáltatások fejlesztése elsősorban az intézmények 
felnőttképzési kapacitásának bővítésére irányul, egyben sokrétű nem formális képzési 
lehetőséget teremt a leendő munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése érdekében. A 
múzeumi szolgáltatások fejlesztése a gyermek- és ifjúsági korosztályra fókuszál: célja 
múzeumpedagógiai programok fejlesztése és bekapcsolása az iskolai oktatás 
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rendszerébe. A könyvtári szolgáltatások fejlesztése a könyvtári ellátás területi 
különbségeinek kiegyenlítésére irányul.  
A TIOP révén – szorosan a TÁMOP-ban megvalósuló szolgáltatásfejlesztésekhez 
igazodva – megújul az intézmények infrastruktúrája és felszereltsége, új, korszerű 
közönségszolgálati terek jönnek létre, a lakosság széles köre számára elérhető 
informatikai hálózattal, a közönség számára is igénybe vehető számítógépekkel.  
A közművelődési infrastruktúra megújításának kiemelkedő jelentőségű programja az 
Agóra és az Agóra Pólus. Az Agórák a megyei jogú városokban olyan 
multifunkcionális, modern kulturális központokként jönnek létre, amelyek közösségi 
és rendezvényközpontként nemcsak az adott várost, hanem a környező térséget is 
szolgálják, gazdag programkínálattal a gyermekek és fiatalok, továbbképzési 
lehetőségekkel, tanfolyamokkal a felnőtt lakosság számára. A fejlesztési pólusokban, a 
pólusvárosok egyetemi oktatásához kapcsolódva létrehozandó Agóra Pólus a térségre 
jellemző tudás eredményeit mutatja be a nagyközönségnek, aktív élményt nyújtva a 
látogatóknak.  
Az átfogó könyvtárfejlesztés során a városi és települési könyvtárak korszerűsítése 
történik meg, legfőbb cél az otthonról is elérhető könyvtári szolgáltatások 
megteremtése, a legkisebb települések könyvtári ellátásának biztosítása. A fejlesztési 
pólusokban átfogó egyetemi könyvtár-fejlesztésekre kerül sor. 
A múzeumok iskolabarát fejlesztése részeként a múzeumpedagógiai programoknak 
helyet adó oktatóterek, gyermekfoglalkoztatók, továbbá nyilvánosan látogatható 
tanulmányi raktárak jönnek létre. A fejlesztések célja, hogy a múzeumokban őrzött 
„holt” tudás élővé és élvezhetővé váljék, segítse az iskolai oktatást, továbbá élményt 
nyújtson gyermeknek és felnőttnek egyaránt.  
A kistelepülések kulturális intézményeinek infrastruktúra-fejlesztéseit az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatja.  
Sor kerül a kulturális értékek nagy tömegű digitalizálására és közzétételére, amely az 
ország nagy közgyűjteményeiben (múzeumokban, könyvtárakban és levéltárakban) 
őrzött, az oktatást leginkább segítő értékekre terjed ki. A digitalizált értékekhez való 
széles körű hozzáférést a TÁMOP keretében kialakításra kerülő, a SuliNet-et és a 
KultúrNet-et ötvöző Egységes Elektronikus Kulturális Közoktatási és Szakképzési 
Szolgáltató Felület biztosítja.  
Mindezt látványosan egészítik ki a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló 
kiemelt jelentőségű kulturális fejlesztések: a Budai Vár, a Szépművészeti Múzeum és 
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a Skanzen megújítása. 
 
 
Esélyegyenlőség 
 
A minisztérium 2007-ben ellátta az Útravaló Ösztöndíjprogram lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat. A program célja a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulása, 
érettségi és diploma, a piacképes szakképesítés megszerzése esélyeinek javítása.  
A pályázat eredményeként: 

-   Út a középiskolába alprogram keretében 5 565 tanuló-mentor pár,  
-   Út az érettségihez alprogram keretében 3 736 tanuló-mentor pár,  
-   Út a szakmához alprogram keretében 2 536 tanuló-mentor pár,   
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-   Út a tudományhoz alprogram keretében 73 pályázat,  
-    továbbfutó ösztöndíjasok esetében 8474 tanuló-mentor pár  
került nyertesként kihirdetésre.   
 

2007-ben is sor került az esélyteremtő integrációs programok gyakorlatban történő 
megvalósítását támogató Országos Oktatási Integrációs Hálózat működési és szakmai 
költségeinek biztosítására.  
 
Folytatódott a Felsőoktatási Mentor program, amelynek célja 1 tanéven keresztül 
történő mentorálás biztosítása által az érintettek felsőfokú intézménybe való bekerülési 
esélyének növelése, a követelmények sikeres teljesítése és a későbbiekben a 
munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségének bővítése. 
 
Az oktatási esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása körében az ún. Encsi Pilot 
program során a megbízott esélyegyenlőségi szakértők keresték fel és konzultáltak az 
encsi kistérség településeinek, illetve közoktatási intézményeinek vezetőivel, 
közoktatási esélyegyenlőségi programok, tervek kidolgozása céljából. 
Konferenciák, kerek asztal beszélgetések, civil fórumok, szakmai napok rendezésére, 
képzések és képzési follow-upok szervezésére, szakmai szolgáltatókkal történő 
együttműködésre, közoktatási területen dolgozó szervezetekkel történő kapcsolattartás 
megerősítésére, szakmai és szakpolitikai részvétellel együttműködések kidolgozására 
és pilot-programok indítására került sor. Ezen belül a Nemzeti Fejlesztési Tervhez 
kapcsolódó pályázatírás elősegítése, technikai segítségnyújtás, pénzügyi tanácsadás 
valósult meg, továbbá tájékoztatás nyújtása az egyes pályázati lehetőségekről, illetve a 
programok végső kidolgozásában a célcsoportok szempontjainak figyelembe vétele 
céljából. 
 
Az oktatási esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása körében sor került a nem 
magyar anyanyelvű migráns tanulók oktatásának támogatására, e célból 
„Menekülteket befogadó állomásokon elhelyezett kiskorú gyermekek oktatási 
integrációjának támogatása” címmel pályázat meghirdetésére került sor. 
 
A roma és nemzetiségi kultúra támogatása keretében többek között a tárca hozzájárult 
a Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht. kulturális műsorainak költségeihez, a 
Rajkó Művészegyüttes Kht. Rajkó Zenekar 55 éves jubileumi koncertje 
megrendezésének költségeihez, a Fiatal Filmesek 4. Nemzetközi Fesztiválja keretében 
egy két napos roma filmfesztivál megrendezésének költségeihez, a 100 Tagú 
Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület által megrendezett 
nyári cigányzenei fesztivál költségeihez. A nemzetiségi kultúra támogatása keretében a 
tárca 18 program lebonyolításához járult hozzá.  
 
 
Az egyházakkal kötött megállapodásokban vállalt és a jogszabályokból adódó 
kötelezettségek ellátása folyamatos volt. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni 
helyzetének rendezésére megállapított 8 812,0 millió forint előirányzat teljes 
egészében felhasználásra került a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 
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rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény, illetve az ezen alapuló 
kormányhatározatok alapján az egyházi ingatlanok átadásáért, az ingatlanokról való 
lemondásért járó kártalanításokra, illetve az ezekkel összefüggő valorizációra. 
 
 
Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az 
azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm.  határozat (a 
továbbiakban: Korm. határozat) végrehajtása során 2007-ben megtett 
intézkedések   
  
2007. január 1-jével négy új költségvetési szerv jött létre: az Oktatási Hivatal (OH), az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) 
és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL).  Az OH és 
a KÖH országos illetékességű központi hivatal, feladataik elsősorban hatósági 
jellegűek, melyeket kormányrendeletek határoznak meg, míg az intézetek az érintett 
szakterület fejlődését elősegítő értékelő, kutató, dokumentációs, információs 
tevékenységeket végeznek.  
Az OH az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont, a Felsőoktatási 
Regisztrációs Központ összevonásával, valamint a „suliNova” Közoktatás Fejlesztési 
és Pedagógus-továbbképzési Kht. feladatai egy részének átadásával jött létre. Az 
átalakítás eredményeként egyetlen szervezetbe került az oktatási ágazat valamennyi 
hatósági ügyintézése. 
Az OFI, mint a Korm. határozat szerinti „Oktatási Háttérintézet” a Professzorok Háza, 
a „suliNova” Közoktatás Fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. felügyeleti 
szerv által kijelölt szervezeti egységeinek az Országos Közoktatási Intézetbe történő 
beolvadása révén jött létre új elnevezéssel. A 2007. január 1-jén megszüntetett 
Professzorok Háza jogutódja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Magyar Ösztöndíj 
Bizottság és kollégiumai, valamint a Nemzetközi Ösztöndíj Fórum működésével 
kapcsolatos feladatok, illetőleg a Nemzetközi Ösztöndíj Almanach kivételével, amely 
feladatokat 2007. január 1-jével a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet vette át.  
A KÖH a Korm. határozat szerinti „Kulturális Hivatal”-ként a Nemzeti Filmiroda és a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal összevonásával alakult, eredeti nevének 
megtartásával.  
Az MMIKL a Hagyományok Háza kutató részlegei átcsoportosítása, a Magyar 
Művelődési Intézet és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kutató részlegei 
összevonásával jött létre, egyúttal a Képző- és Iparművészeti Lektorátus beolvadt a 
Magyar Művelődési Intézetbe, mely szervezet a Korm. határozat szerinti „Kulturális 
Háttérintézet”. 
 
A 2006. július 1-jén az Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak (SZMM) átadott, 
majd 2007. január 1-jén visszakerült OM Alapkezelő Igazgatóság átalakított 
tevékenységi struktúrával OKM Támogatáskezelő Igazgatósága néven működik 
tovább. 
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A Közlekedési Múzeum (GKM), a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
(GKM) és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (EüM) 2007. 
január 1-jével átkerült az OKM fejezetbe. 
 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum átvétele (határidő 2007. január 1.) nem történt 
meg. Az FVM 2007. június 4-ei tájékoztató megkeresése alapján a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumot nem kívánja az OKM részére átadni, ezért a Korm. 
határozat módosítását kezdeményezi.  
 
A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az 
új alapítású Balassi Intézet 2007. március 1-jén jött létre a megszüntetett Balassi Bálint 
Magyar Kulturális Intézet, a Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága és a 
Márton Áron Szakkollégium költségvetési szervek általános jogutódjaként. 
 
Az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (ÁMRK) átalakításával 
2007. április 3-án létrejött a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, amely az 
ÁMRK bázisán kezdte meg működését, arra a kiemelt szakmai szempontra is 
figyelemmel, hogy az ÁMRK már korábban is rendelkezett régészeti feltárási joggal. 
Ezt a helyzetet erősítette meg a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti 
lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. 
(X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 21/2007. (III. 26.) OKM rendelet, mely a 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat feladatkörébe utalta a nagyberuházásokhoz 
kapcsolódó megelőző régészeti feltárási feladatok ellátását.  
 
A Honvéd Együttes és a Műcsarnok központi költségvetési szervek 2007. augusztus 
31-én megszüntetésre kerültek. 2007. július 1-jén az OKM megalapította a Honvéd 
Együttes Művészeti Nonprofit Kft-ét, amely az augusztus 31-én megszüntetett Honvéd 
Együttes feladatait vette át. Az Ernst Múzeum Közhasznú Társaság 2007. július 1-jétől 
Műcsarnok Nonprofit Kft-ként működik tovább, átvéve a 2007. augusztus 31-ei 
hatállyal megszűntetésre került Műcsarnok feladatait. 
Az Állami Artistaképző Intézet költségvetési szervként szintén megszűnt 2007. 
augusztus 31-én, feladatait a Magyar Cirkusz és Varieté (MACIVA) Kht. vette át, 
amely Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola néven működteti 
tovább az artistaképzést.  
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, mint önálló költségvetési szerv 
megszűnt, és a Kormány 2007. július 25-ei döntése értelmében az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézetbe integrálódott, amely 2007. szeptember 7-én  történt meg. 
A központi költségvetési szervezetrendszer átalakítása körében a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) fejezettől a badacsonytomaji, a kecskeméti, az 
egri és a pécsi szőlészeti és borászati kutatóintézetek felsőoktatási intézmények részére 
történő átadása 2008-ra húzódott át.  
 
A Rendőrtiszti Főiskola és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem integrációja, 
majd a jogállási törvények módosítása feladatkörben a katonai és a rendvédelmi 
képzés átfogó felülvizsgálata keretében elemeztük a középfokú képzés, a 
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tiszthelyettesi, valamint a főiskolai tisztképzés helyzetét a bolognai folyamatnak 
megfelelően; az alapképzés és továbbképzés helyzetét; a képzések egymásra épülését; 
a nappali és levelező képzés arányát, tartalmát. A lehetséges kormányzati javaslatok 
kialakítása érdekében az Államreform Bizottság koordinációjával miniszteri szintű 
egyeztetésre került sor 2007 februárjában. A két felsőoktatási intézmény integrációja 
kapcsán egyetértettek a résztvevők abban, hogy előzetes vizsgálatok eredményeképpen 
két lépésben történő, fokozatos integrációra kerülhet sor, első lépésben az 
infrastrukturális/telephelyi, logisztikai és funkcionális terület optimalizációját 
szükséges mielőbb elvégezni, illetve az oktatás területén egyes kérdésekben 
együttműködés alakítható ki. 
 
A mezőgazdasági szakképző intézmények hálózata koncentrációjának végrehajtása is 
bizonytalan, ugyanis az FVM az általa ezen intézményhálózatnak biztosított 
támogatást nem tudja átadni az egyetemek részére és az OKM sem rendelkezik a 
szakképző intézmények támogatását lehetővé tevő többletforrással. Amennyiben a 
működtetéshez szükséges többlettámogatás az új fenntartó felsőoktatási intézmények 
számára nem kerül biztosításra, a szakközépiskolák átvételét az OKM nem támogatja. 
 
A klinikák, a tangazdaságok, a továbbképző intézetek gazdasági társaságokká 
szervezésének feladata a felsőoktatási törvény 2007. évi módosítása elfogadásának 
függvényében kitolódott. A törvénymódosítás megteremtette azokat a jogi feltételeket, 
amelyek a későbbiekben az egyetemek mérlegelésétől függően lehetővé teszik a 
feladat megoldását. 
 
Az OKM alapítói jogköréhez tartozó gazdálkodó szervezetek közül három 
beolvadással megszűnt, két kft. végelszámolással történő megszüntetésre vár. 
A Diákbónusz Szolgáltató, Fejlesztő és Tanácsadó Kht., valamint „suliNova” 
Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. egyidejű megszüntetésük 
mellett 2007. augusztus 31-ei időponttal beolvadtak az EDUCATIO Társadalmi 
Szolgáltató Kht-ba. 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény hatályba lépését követően – 2007. 
szeptember 25-étől – a tulajdonosi jogok kizárólagos gyakorlója a Nemzeti 
Vagyongazdálkodási Tanács.   
 
A Nemzeti Színház Zrt. (NSZ) és a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar 
és Kottatár Kht. (MNF) költségvetési szervvé vagy nonprofit gazdasági társasággá 
történő átalakításának végrehajtása a vonatkozó szakértői vélemény és a tárca 
módosító javaslatai alapján még további döntésre vár.  
 
Az önkormányzatoknak átadandó Budapesti Kamaraszínház Kht. és a Játékszín 
Terézkörúti Színház Kht. (határidő: 2006. december 31.) esetében is 2007. szeptember 
25-étől a tulajdonosi joggyakorló a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács.  
 
Az alapítványok, közalapítványok átszervezése feladatkörben az Atlanti Kutató és 
Kiadó Közalapítvány beolvadása a Teleki László Alapítványba nem történt meg, mivel 
a Magyar Külügyi Intézet létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 2200/2006. 
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(XI. 22.) Korm. határozat alapján mindkét szervezet megszűnt. Feladatait, 
költségvetési támogatását és létszámát a költségvetési szervként működő Magyar 
Külügyi Intézet vette át 2007. január 1-jei időponttal.  
 
Az SZMM felügyelete alá került a párhuzamos feladatellátás kiiktatása érdekében a 
Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány (OKM) 
és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (SZMM) összevonásával a 1020/2007. (III. 
28.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően létrejött a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, mely mindkét közalapítvány jogutódja.  
 
A határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának megőrzését szolgáló 
támogatási rendszer hatékonyabbá tételéről szóló 2218/2006. (XII. 12.) Korm. 
határozat  4. pontjában döntött a Kormány a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai 
Közalapítvány megszüntetéséről azzal, hogy annak közfeladatait a továbbiakban az 
Oktatásért Közalapítvány látja el. Az eljárás még folyamatban van.  
 
A Magyar Távoktatási Alapítvány megszüntetése végelszámolással nem történt meg. 
A társalapítókkal (MTV Zrt. és Új Média Kft.) történt egyeztetés alapján – akiknek 
jogszabály alapján az egyetértése szükséges a   megszüntetéshez – az alapítvány 
megszüntetése nem indokolt, tekintettel az általa ellátott feladatokra, valamint a 
jelenleg is folyamatban lévő, jól működő pályázatokra.  
 
A Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) és a Magyar Történelmi Film 
Közalapítvány (MTFK) összevonása kizárólag az alapítók közös kérelmén alapulhat, 
az egyesítés megvalósításához az MMK – Kormány melletti – huszonöt 
társalapítójának egyhangú hozzájárulására lett volna szükség. A 2007. március 12-ei 
alapító értekezleti ülésén azonban az MMK alapítói az összevonás lehetőségét nem 
támogatták. 
 
A 2007. január 1-jével megszüntetett OKM Gazdasági Főigazgatóság általános 
jogutódja a 298/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a MeH Központi Szolgáltatási 
Főigazgatóság (KSZF). A Korm. rendelet alapján a központi igazgatást támogató 
szolgáltatások nyújtására 2007. március 30-án kötött az OKM megállapodást a KSZF-
fel, melynek költségvetési vonatkozásairól ezzel azonos időben költségvetési 
megállapodás is létrejött. A fejezetek közötti megállapodás alapján 2007-ben 788,9  
millió forint kiadási, 27,5 millió forint bevételi és  761,4 millió forint támogatási 
előirányzat került átcsoportosításra a KSZF-hez, 94 fő egyidejű átadásával, továbbá a 
fejezeti kezelésű előirányzatok közül 34,0 millió forint központi beruházási és 22,0 
millió forint felújítási előirányzat. 
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A fejezet 1-11 címek előirányzatai és teljesítési adatai a következők szerint alakultak: 
 

 
Megnevezés 

2006. évi 
tény  

2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007. évi 
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 642 532,6 609 007,0 725 935,9 697 339,2 109 96
ebből: Személyi juttatás 176 259,1 188 753,8 194 070,5 187 123,8 106 96

 Központi 
beruházás 12 125,0 2 341,0 7 805,9 5 106,1 42 65

Folyó bevétel 231 958,6 208 046,0 259 695,4 254 133,3 110 98
Támogatás 391 585,5 400 961,0 419 699,1 428 487,1 109 102
Előirányzat maradvány 62 848,7 0,0 46 541,4 44 780,5 71 96
Létszám (fő) 56 679 58 842 0 55 165 97  
 
 
A fejezet 1-11. címek előirányzatait érintő előirányzat-módosítások levezetése: 
 

                     millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támo- 
gatás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti 
előirányzat – 1091 szektor 

180 219,6 200,0 180 019,6 2 939,7

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti 
előirányzat – 1051 szektor 

428 787,4 207 846,0 220 941,4 185 814,1

2006. évi CXXVII. törvény szerinti összes eredeti 
előirányzat  

609 007,0 208 046,0 400 961,0 188 753,8

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése     
Módosítások jogcímenként  

Országgyűlés hatáskörében:  

Intézmények – 1051 szektor    52,4  52,4  
Fejezeti kezelésű előirányzatok – 1091 szektor            4 007,6  4 007,6  
Kormány hatáskörben:  

Intézmények – 1051 szektor   11 178,9 11 178,9 7 549,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok – 1091 szektor            -282,1 -282,1 320,0

Fejezeti hatáskörben  

- Fejezeti kezelésű előirányzatból saját 
intézményeknek átcsoportosítás -23 468,5 -23 468,5 -977,3

- Saját intézménytől előirányzat visszarendezése 2 270,8 2 270,8 
- Saját intézményeknél fejezeti kezelésű 

előirányzatból átvett előirányzat 21 197,7 21 197,7 1 135,2

- Saját intézményeknél fejezeti kezelésű 
előirányzatból kapott bevétel 

1 536,7 1 536,7  16,1

- Fejezeti kezelésű előirányzatból más fejezet 
intézményének átcsoportosítás meghatározott 
feladatra 

-111,9 -111,9 -3,8

- Fejezeti kezelésű előirányzatból más fejezet fejezeti 
kezelésű előirányzatára átcsoportosítás 
megállapodással 

-27,1 -27,1 
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- Más fejezettől előirányzat átcsoportosítás 
megállapodással intézményeknek 

3 179,7 3 179,7 926,3

- Más fejezettől előirányzat átcsoportosítás 
megállapodással fejezeti kezelésű előirányzatokra 

740,6 740,6 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele -  
intézmények   

649,2 649,2  19,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele – 
fejezeti kezelésű előirányzatok 

12 023,2 12 023,2  

- Egyéb előirányzat módosítás intézményeknél 319,9 319,9  -157,0

- Saját intézménytől zárolt előirányzat fejezeti     
  kezelésű előirányzatra 

1 185,7 1 185,7 1,4

- 2007. évi többletbevétel – fejezeti kezelésű 
előirányzatok  

836,9 836,9  

- Fejezeti kezelésű előirányzatra saját intézménytől     
  zárolt előirányzat 

- 1 185,7 -1 185,7 -1,4

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  -2 253,5

Intézményi hatáskörben  

- 2007. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 33 869,0 33 869,0  4 680,0

- 2007. évi többletbevétel 48 955,9 48 955,9  3 788,1

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  -9 726,3

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként  

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatra fejezeti 
tartalékról 

483,0 483,0 

- Fejezeti tartalékról előirányzat átcsoportosítás egyéb 
fejezeti  kezelésű előirányzatra 

-483,0 -483,0 

Módosított előirányzat 725 935,9 306 236,8 419 699,1 194 070,5

 
 
A tárca által megvalósított feladatok tükrözik a tervezés során meghatározott 
prioritásokat. Az intézmények gazdálkodását a stabilitásra törekvés jellemezte, 
átmeneti likviditási problémáik mellett döntően megtartották fizetőképességüket, 
működőképességüket. Élve a gazdasági önállóság lehetőségével, a rendelkezésükre 
bocsátott előirányzatokkal, vagyonnal felelősségteljesen gazdálkodtak. Jelentős 
erőfeszítéseket tettek a hatékony működés, a belső hiányok keletkezésének, 
növekedésének megakadályozása érdekében. 
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A minisztérium felügyelete alá tartozó intézmények a fejezet költségvetésében 1-7. 
címeken szerepelnek a következők szerint 
 
 1. cím   Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
 2. cím   Egyetemek, főiskolák 
 3. cím    Közgyűjtemények 
 4. cím    Művészeti intézmények 
 6. cím  Egyéb kulturális intézmények 
 7. cím   Egyéb oktatási intézmények 
  
Az 1-7. cím előirányzatai és teljesítési adatai a következők szerint alakultak: 
 

                                                                                                 millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat 428 787,4 207 846,0 220 941,4 185 814,1
Módosítások jogcímenként  
Országgyűlési hatáskörben 52,4 52,4 
Kormány, PM döntés alapján 11 178,9 11 178,9 7 549,9
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 3 179,7 3 179,7 926,3

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból  
Központi beruházás 3 315,4 999,3 2 316,1 
Fejezeti tartalék  -189,0 -189,0 157,9
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat 18 422,3 537,4 17 884,9 992,0
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás 319,9 319,9  -157,0

   2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele 649,2 649,2  19,0
Előirányzatosítás intézményi hatáskörben   
2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele  33 869,0 33 869,0  4 680,0
Többletbevétel  48 955,9 48 955,9  3 788,1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  -9 726,3
Módosított előirányzat 548 541,1 293 176,7 255 364,4 194 044,0

 
  

 
 

Megnevezés 
2006. évi 

tény  
2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007. évi 
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 470 070,8 428 787,4 548 541,1 519 152,2 110 95
ebből: Személyi juttatás 176 259,1 185 814,1 194 044,0 187 123,8 106 96

 Központi 
beruházás 10 519,0 0,0 3 345,9 3 322,4 32 99

Folyó bevétel 229 924,1 207 846,0 258 658,5 253 198,8 110 98
Támogatás 232 009,1 220 941,4 255 364,4 255 364,4 110 100
Előirányzat maradvány 41 528,7 0,0 34 518,2 34 201,9 82 99
Létszám (fő) 56 679 58 842  55 165 97  
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1. cím:  Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
 

 
Megnevezés 

2006. évi 
tény  

2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007. évi 
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 16 763,4 5 827,1 19 895,0 16 697,1 100 84
ebből: Személyi juttatás 4 937,2 3 464,1 4 168,8 3 608,6 73 87

 Központi 
beruházás 54,2 0,0 277,4 277,4 512 100

Folyó bevétel 2 986,8 98,3 687,2 638,4 21 93
Támogatás 14 792,3 5 728,8 16 913,1 16 913,1 114 100
Előirányzat maradvány 1 359,2 0,0 2 294,7 2 273,5 167 99
Létszám (fő) 829 558 0 533 64  
 
1/1 alcím: Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 

 
         Törzskönyvi azonosító száma: 309271  

honlap: www.okm.gov.hu 
 

                                                                                          millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat 5 827,1 98,3 5 728,8 3 464,1
Módosítások jogcímenként   
Országgyűlési hatáskörben   
Kormány, PM döntés alapján 666,1  666,1 356,5
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján -535,5  -535,5 -59,6

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból   
Központi beruházás 277,4 12,8 264,6 
Fejezeti tartalék  195,5  195,5 140,2
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat 10 593,6  10 593,6 285,4
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás   

Előirányzatosítás intézményi hatáskörben    
2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele  2 294,7 2 294,7  35,8
Többletbevétel  576,1 576,1  58,0
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   -111,6
Módosított előirányzat 19 895,0 2 981,9 16 913,1 4 168,8
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Megnevezés 

2006. évi 
tény 

Nemzeti  
Filmiroda  

nélkül  

2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007. évi 
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 15 083,1 5 827,1 19 895,0 16 697,1 111 84
ebből: Személyi juttatás 4 258,2 3 464,1 4 168,8 3 608,6 85 87

 Központi 
beruházás 42,0 0,0 277,4 277,4 660 100

Folyó bevétel 2 733,5 98,3 687,2 638,4 234 93
Támogatás 13 470,0 5 728,8 16 913,1 16 913,1 126 100
Előirányzat maradvány 1 183,7 0,0 2 294,7 2 273,5 192 99
Létszám (fő) 662 558 0 533 80 
 
 
A minisztérium szakmai feladatait elsősorban az oktatási és kulturális miniszter 
feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet határozza meg, 
amelynek alapján főbb szakmai tevékenysége a közoktatási, felsőoktatási, kulturális 
feladatok, az egyházakkal való kapcsolattartás, a nemzetközi szerződésekben foglalt 
feladatok, a szakmai tevékenységgel összefüggően az Európai Unió tagállamaival és a 
harmadik országokkal való együttműködés. 
Az OKM igazgatása 2007. évi gazdálkodását jelentősen befolyásolta a 2118/2006.  
(VI. 30.) Korm. határozat végrehajtása, ezen belül elsősorban az ingatlan 
vagyonkezelési, üzemeltetési, ellátási, egyes nem ágazati informatikai feladatok 
átadása a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (továbbiakban: KSzF) részére, mely a 
feladat átadásához kapcsolódó előirányzatok évközi átadásával, ezáltal az OKM 
eredeti költségvetésében meghatározott kiadási és támogatási előirányzat 
csökkenésével járt együtt.  
Szintén a fenti Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a 
lapnyilvántartási feladatokat 2007. január 1-jei hatállyal a Hivatal látja el, így a 
lapnyilvántartással kapcsolatos bevételek nem az OKM igazgatása bevételét képezik.  
A háttérintézmények szervezeti átalakítása eredményeként 2007. január 1-jével a 
307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján létrejövő Oktatási Hivatal általános 
jogutódként látja el – a 2007. évet megelőzően az OKM igazgatásához rendelt –  a 
részben önállóan működő Felsőoktatási és Regisztrációs Központ, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal pedig a szintén részben önállóan működő Nemzeti Filmiroda 
feladatait.  
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2007. június 8-ai módosítása következtében 
tisztult a minisztérium igazgatási rendszere, a közhatalmi feladatstruktúra erősödött, az 
üzemeltetési-, működtetési feladatok jelentősen csökkentek. 
 
A fenti körülmények mellett is az OKM igazgatása a jogszabályoknak, valamint a 
belső szabályozásnak megfelelően végezte munkáját, fenntartva az intézmény 
működőképességét, likviditását.  
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2007. évben megszilárdult az egységes elvek szerinti, alapvetően a decentralizált 
gazdálkodást előtérbe helyező gazdálkodás szabályozása és gyakorlata. A FEUVE 
rendszer működtetésében a szabályszerűség, következetesség, egymásra épülő 
ellenőrzés alapelvei érvényesültek. 
 
Az igazgatási költségvetés 2007. évi eredeti előirányzata 5 827,1 millió forint. A 
kiadási előirányzatokon belül arányát tekintve legjelentősebb, 77,3 %-os, a személyi 
juttatások és a kapcsolódó járulékok összege.  
A kiadási előirányzat 14 067,9 millió forinttal emelkedett év közben, a módosított 
előirányzat aránya az eredeti előirányzathoz viszonyítva 341,4 %. Az eltérés egyrészt 
év közben a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz rendelt feladatok ellátása érdekében 
végrehajtott 11 197,1 millió forint átcsoportosításából (meghatározott feladatokra 
Kormány-  és felügyeleti hatáskörben),   másrészt az előző évi előirányzat-maradvány 
2 294,7 millió forint felhasználásából, valamint 576,1 millió forint többletbevétel 
előirányzatosításából adódik.  
A módosított előirányzaton belül a Kormány hatáskörű előirányzat módosítás aránya 
3,3 %, azaz  666,1 millió forint, a felügyeleti szervi hatáskörű módosítás aránya 52,9 
%, azaz 10 531,0 millió forint, az intézményi hatáskörű módosítás pedig 14,4 %, azaz 
2 870,8 millió forint. 
A fejezeti kezelésű előirányzatokból év közben átcsoportosított előirányzatok főként a 
közoktatási, felsőoktatási, kulturális szakmai feladatokhoz kapcsolódó operatív 
kifizetések, különböző szolgáltatások vásárlását, szakértői díjak, nemzetközi tagdíjak 
finanszírozását szolgálták.  
 
A kiadások pénzügyi teljesítése 1 614,1 millió forinttal, 10,7 %-kal haladta meg az 
előző évi teljesítést. A módosított előirányzatban tervezett feladatok egy részének 
teljesítése, majd a teljesítésüket követő pénzügyi kifizetések áthúzódtak a következő 
évre, ezért a tényleges teljesítési adatok alacsonyabbak a módosított előirányzathoz 
viszonyítva.  
 
Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei az egyes kiemelt előirányzatoknál az 
alábbiak szerint alakultak: 
 
A személyi juttatások előirányzatának módosításait alapvetően meghatározták az előző 
évről áthúzódó létszámleépítések hatásai, a korábbiakban jelzett szervezeti változások 
és az évközi kormányzati intézkedések, amelyek többek között az új 
teljesítményértékelési rendszer többlépcsős bevezetését szolgálták. Befolyásoló 
tényező volt továbbá a II. félévben bevezetett havi rendszerességű „13. havi 
egytizenketted” rész biztosítása. 
A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzata 943,5 millió forinttal , 20,9 %-
kal növekedett. A változásokat elsősorban az áthúzódó létszámcsökkentéshez, a 13. 
havi juttatás megváltozott kifizetési rendjének finanszírozásához, a prémiumévek 
programhoz, a TÉR rendszer működtetéséhez és a főtisztviselők bérére kapott források 
jelentették. A KSzF részére átadott feladatok ellátására a KSzF állományába átkerült 
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munkatársak személyi jellegű kifizetéseinek fedezetére 77,4 millió forint előirányzat 
került átadásra. 
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata jelentősen – 11 120,8 millió forinttal – 
növekedett. A technikai jellegű növekedés elsősorban a következő feladatokhoz 
kapcsolódik: a Művészetek Palotája rendelkezésre állási díja és közüzemi költségei 
kifizetésére átcsoportosított forrás, valamint az Országos Diákparlament 
megrendezésére, a tankönyvkiadás finanszírozásához, az EBSCO adatbázisok 
előfizetésére, az emeltszintű érettségivel kapcsolatos feladatokra, a minisztérium által 
fizetendő nemzetközi tagsági díjakra (pl. UNESCO, OECD, Task Force, stb.) 
biztosított források.  
A KSzF részére 420,1 millió forint dologi előirányzat került átcsoportosításra az 
átadott feladatok ellátására. 
A minisztérium 2007. évben határidőre teljesítette az előírt befizetési kötelezettségeit. 
 
Az intézményi beruházások és a felújítások eredeti kiadási előirányzata 1 144,0 millió 
forinttal emelkedett, amelynek legjelentősebb tétele az audiovizuális archívum 
kialakítására fordított 2006. évről áthúzódó kifizetés. A KSzF részére a 
feladatellátáshoz 35,0 millió forint intézményi beruházási és 3,0 millió forint felújítási 
előirányzatot adott át a minisztérium. 
 
Központi beruházás keretében kisebb belső informatikai beruházásra, bérmentesítő és 
egyéb gép vásárlására, klímabeszerzésre, az irodaház beléptető rendszerének 
bővítésére, valamint ingatlanvásárlás vételárának kifizetésére 277,4 millió forint 
felhasználás történt.  
 
Az egyéb működési célú támogatások, kiadások 17,7 millió forint eredeti előirányzata 
elsősorban az OKM minisztere által adományozott Csokonai Közösségi Díj, valamint 
a szakszervezeteknek nyújtott támogatás kifizetésének fedezetét tartalmazta. Év 
közben működési célú pénzeszközátadás jogcímen 163,8 millió forint, felhalmozási 
célú pénzeszközátadás jogcímen 412,4 millió forint összegű előirányzat módosítás 
történt. A felhalmozási célú előirányzat módosítás összegéből 400,0 millió forint a 
Gödöllői Grassalkovich Kastélyt üzemeltető Kht-nak került átutalásra a Barokk 
Színház rekonstrukciójának hiteltörlesztéséhez. 
A működési célú pénzeszközátadás előirányzat módosításra döntően a KSzF-fel kötött 
megállapodás és elszámolás végrehajtásából adódó fizetési kötelezettség teljesítése 
érdekében került sor.  
 
Az OKM igazgatása vállalkozási tevékenységet – összhangban az Alapító Okiratával – 
nem végez, ebből származó bevétel, illetve ráfordítás nem került elszámolásra.  
 
2007. évben az összes teljesített bevétel összege 17 545,8 millió forint volt. Ezen belül 
a költségvetési támogatás összege 16 913,1 millió forint. Az összes teljesített bevétel 
638,4 millió forint, amiből az intézményi működési bevételek összege 43,1 millió 
forint volt.  
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Az intézményi működési bevételek jellemzően igazgatási szolgáltatási díjbevételekből 
(nyilvántartási, akkreditációs, szakértői díjak), egyéb sajátos bevételekből (pl. 
társadalombiztosítási ellátás térítése, külföldi útiköltség megtérítése) álltak. Működési 
bevételek között kerültek elszámolásra a továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke, 
az alkalmazottak térítési díjai, az infrastruktúra magáncélú igénybevétele, valamint az 
első negyedévben – a KSzF megállapodás megkötéséig terjedő időszakra – a 
helyiségek bérbeadásából származó bevételek. 
 
Az alaptevékenységgel összefüggő támogatásértékű működési célú pénzeszközátvétel 
131,1 millió forint, ami elsősorban célfeladatok forrását biztosította, másrészt 
ösztöndíjasok foglalkoztatására nyújtott fedezetet. Az előző évi előirányzat-maradvány 
átvétel összege 406,3 millió forint, ennek működési és felhalmozási aránya 74,3 -25,7 
%.  
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek (10,2 millió forint) a feleslegesnek minősített 
tárgyi eszközök értékesítéséből folytak be. 
A bevételi lemaradás mindösszesen 69,8 millió forint volt. A 2007. évi 
költségvetésben a saját bevételek minimális részarányt (1-2%) képviselnek, ezért a 
kieső bevétel az intézmény működésére nem volt hatással. A saját bevételi lemaradás 
több tényező együttes hatására vezethető vissza: 
- A szervezeti változások eredményeként, többek között a lapnyilvántartás 

bevételei már nem a minisztériumot illetik meg; 
- A hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek nehezen tervezhetők, a realizált 

összeg nagyságára, időbeni ütemezésére az igazgatásnak nincs ráhatása; 
- A KSzF-fel kötött megállapodás alapján az ingatlanhasznosításból származó 

bevételek, a kapcsolódó szolgáltatások továbbszámlázásából származó bevételek 
nem az OKM-nél jelennek meg, illetve a működést, infrastruktúrát szolgáló 
eszközök átadásából következően az ezek hasznosításából, esetleges 
értékesítéséből befolyó bevétel is a KSzF-et illette meg. 

 
Az OKM igazgatása költségvetésének 2007. évi maradványa 3 165,3 millió forint, 
amelyből kötelezettségvállalással terheltnek minősülő maradvány 2 974,3 millió forint. 
Az előző évhez viszonyítva az előirányzat-maradvány növekedett, amit elsősorban egy 
nagy összegű fizetési kötelezettség – kedvező árfolyam alakulásának hatására 
bekövetkező – csökkenése eredményezett, továbbá a feladatok egy részének szakmai 
lezárása, illetve a pénzügyi teljesítés áthúzódása 2008. év elejére. A 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből finanszírozott feladatok szakmai 
és pénzügyi teljesítése 2008. június 30-áig várható. 
 
A vagyon alakulását érintő jelentős események történtek 2007-ben, amelyek 
eredményeként a vagyon összességében 57 %-kal csökkent az előző évhez 
viszonyítva.  
Az alábbi jelentősebb beruházások aktiválására került sor: 
- immateriális javak: 144,6 millió forint; 
- ingatlanok: 304,5 millió forint; 
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- egyéb gép, berendezés: 19,4 millió forint; 
- jármű és tartozék beszerzése: 15,2 millió forint. 
 
A 2118/2006.  (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtásával összefüggésben a 
Műcsarnok, Honvéd Együttes és az Állami Artistaképző Intézet – mint költségvetési 
szervek – 2007. augusztus 31-én megszüntetésre kerültek, az intézmények 
vagyonkezelésében lévő vagyont a megszűnés napjával az OKM igazgatása átvette, 
majd a megszűnt intézmények tevékenységét folytató társaságok használatába adta. Az 
átvett vagyon a beszámolóban 2 634,3 millió forint értékben szerepel.  
 
Az eszközök állományát növelte és azonos összegben csökkentette a Nemzeti 
Kulturális Alaptól térítésmentesen átvett és a Közgyűjteményi Ellátó Szervezetnek 
térítésmentesen átadott Bajza utcai épület és az épületben lévő eszközök értéke. 
Az eszközök állományának csökkenését elsősorban a KSzF-fel kötött megállapodás 
alapján térítésmentesen átadott eszközök kivezetése okozta 2 845,1 millió forint bruttó 
értékben, továbbá, hogy a Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2007. szeptember 20-án kelt 
ügyiratában a jogelőd NKÖM elhelyezésére szolgáló Budapest, VII. Wesselényi utcai 
irodaház és parkoló vagyonkezelési jogát visszavonta. Az átadás-átvételi eljárás 
lezárásaként az ingatlanok 2 798,5 millió forint ingatlan-értéken kerültek kivezetésre.  
 
A részesedések állományában év közben minimális, összességében 1,0 millió forint 
növekedés történt. A Gödöllői Királyi Kastély Kht-nak biztosított 400,0 millió forint 
(jegyzett tőke: 1,0 millió forint, tőketartalék: 399,0 millió forint) tőkejuttatás 
cégbírósági bejegyzése csak 2008-ban történt meg, így ennek összege a követelések 
állományát növelte.   
 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 56. § (6) bekezdése alapján 
2007. szeptember 25-étől a központi költségvetési szervek társasági részesedések 
vagyonkezelésére kötött vagyonkezelési szerződései megszűntek. A Vtv. alapján a 
részesedések a 2007. évi beszámoló készítésének időszakában kivezetésre kerültek a 
nyilvántartásból mindösszesen 18 655,9 millió forint összegben. Az OKM a 
részesedések év végi értékelését már nem végezte el.  
A saját tőke és a tartalékok értéke a térítésmentes átadásokkal és aktiválásokkal 
összefüggésben változott. 
 
A minisztérium alapítói felügyelete alá tartozó alapítványok, közalapítványok:  
 

Szervezet 
megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(millió 
forint) 

Állami 
tulajdoni 
részesedés

aránya 

Költségvetési
támogatás 

összege 
(millió forint)

Költségvetési 
támogatás 

célja 

Az 1956-os Magyar 
Forradalom Történetének 
Dokumentációs és 
Kutatóintézete 
Közalapítvány 

237,3 100,0% 160,0 
 

− működési 
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Alternatív Közgazdasági 
Gimnázium Alapítvány 

128,0 53,89% 0,1 − könyvvizsgálói díj 

Apertus Közalapítvány 42,9 100,0% -  
Balázs Béla Stúdió 
Alapítvány 

 -  

Bánki Alapítvány  76,9% -  
Budapesti Német Iskola 
Alapítvány 

627,7 0,4% -  

Budapesti Osztrák Iskola 
Alapítvány 

950,8 4,0% -  

Fórum Film Alapítvány 12,6 21,7% -  
Gandhi Közalapítvány 803,5 100,0% 72,2,0 

0,4 
− közoktatási megáll. 
− könyvvizsgálói díj 

Habsburg-kori Kutatások 
Közalapítvány 

92,0 100,0% 94,0 − működési 
 

A Határon Túli Magyar 
Oktatásért Apáczai 
Közalapítvány 

34,9 100,0% 50,0   – működési 
 

Holocaust Dokumentációs 
Központ és Emlék-
gyűjtemény Közalapítvány 

10,3 100,0% 220,0 
0,6 

− működési 
− nemzetközi 

vándorkiállítás 
Ipar a Korszerű Mérnök-
képzésért Alapítvány 

930,2 100,0% -  

Kármán Alapítvány 0,4 -  
Közalapítvány a Budapesti 
Német Nyelvű Egyetemért 

65,0 100,0% 200,0 − Andrássy Gy. Bp.-i 
Német Nyelvű 
Egyetem működtet.

Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom 
Kutatásért Közalapítvány 

119,9 100,0% 240,0 
 

− működési 

Magyar Alkotóművészeti 
Közalapítvány 

483,3 100,0% 1.600,0 
50,0 

− működési 
− 40 év alatti 

művészek szerzett 
jogainak 
megváltása 

Magyar Filmtörténeti 
Fotógyűjtemény 
Alapítvány 

50,2 100,0% -  

Magyar Könyv Alapítvány 10,3 100,0% 50,0 
0,2 

− működési 
− internetes folyóirat 
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spanyolo.-i bemut. 
Magyar Kultúra Alapítvány 105,2 100,0% -  
Magyar Mozgókép 
Közalapítvány 

3 142,6 100,0% 4.570,0 
 

− működési 

Magyar Távoktatási 
Alapítvány 

0,7 50,0% -  

Magyar Történelmi Film 
Közalapítvány 

36,8 100,0% 100,0 
 

− működési 

Magyarországi Zsidó 
Örökség Közalapítvány 

2 041,1 100,0% 2.231,5 
 
 
 

36,0 

− 1091/2007.(XI.27.) 
Korm. hat.: a zsidó 
közösségi vagyoni 
igények rendezése 

− működési 
Magyar-Amerikai Fulbright 
Alapítvány 

37,4 50,0% 10,0 
30,0 
10,0 

− költözés 
− csereprogramok 
− kiemelkedő int. telj.

Magyar-Francia Ifjúsági 
Alapítvány 

28,6 100,0% 40,0 
10,0 

− működési 
− anyanyelvi lektorok 

foglalkoztatása 
Magyar-Koreai Műszaki 
Együttműködési Központ 
Alapítvány 

80,0 100,0% -  

Magyary Zoltán 
Felsőoktatási 
Közalapítvány 

37,0 84,5% 40,0 
5,3 

− működési 
− ösztöndíjpályázat 

Mérnöktovábbképzés 
Fejlesztése Alapítvány 

99,6 28,3% -  

Művészeti és 
Szabadművelődési 
Alapítvány 

2 444,7 100,0% -  

Nemzeti Kiválóságokért 
Közalapítvány 

40,0 100,0% 40,0 − működési 

Nemzetközi Pető András 
Közalapítvány 

1 631,8 100,0% 174,0 
161,2 

− működési 
− közoktatási megáll. 

Oktatásért Közalapítvány 95,0 100,0% 75,0 − működési 
Osztrák-Magyar 
Tudományos és Oktatási 
Kooperációs Akció 
Alapítvány 

24,8 0,0%
(az induló 
tőkében 

nincs állami 
részesedés)

59,0 − működési 

Pro Renovanda Cultura 858,0 100,0% -  
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Hungariae Alapítvány 
Tempus Közalapítvány 113,0 100,0% 15,0 

40,0 
210,0 
22,5 
10,0 

 
7,0 

− működési 
− Világ-Nyelv progr. 
− EU-s programok 
− ösztöndíjprogram 
− LLL Program 

Nemzeti Iroda műk.
− egyéb szakmai 

feladatok 
Összesen   10.638,0  
 
 
 
2. cím: Egyetemek, főiskolák  
 
A címhez az alábbi felsőoktatási intézmények tartoznak: 
 
Egyetemek: 
 
Budapesti Corvinus Egyetem  (BCE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329749 
Honlapjának címe: www.uni-corvinus.hu 
 
Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308791 
Honlapjának címe: www.bme.hu 
Debreceni Egyetem (DE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329750 
Honlapjának címe: www.unideb.hu 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308746 
Honlapjának címe: www.elte.hu 
Kaposvári Egyetem (KE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329772 
Honlapjának címe: www.atk.u-kaposvar.hu 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
(LFZE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308955 
Honlapjának címe: www.zeneakademia.hu 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MIE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308977 
Honlapjának címe: www.mie.hu    
Magyar Képzőművészeti Egyetem 
(MKE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308944 
Honlapjának címe: www.arts7.hu 

Főiskolák: 
 
Berzsenyi Dániel Főiskola (BDF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 309062 
Honlapjának címe: www.bdtf.hu 
 
Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329826 
Honlapjának címe: www.pszfb.hu 
Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329837 
Honlapjának címe: www.bmf.hu 
Dunaújvárosi Főiskola (DF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 320988 
Honlapjának címe: www.poliod.hu 
Eötvös József Főiskola (EJF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308988 
Honlapjának címe: www.ejf.hu 
Eszterházy Károly Főiskola (EKF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308823 
Honlapjának címe: www.ektf.hu 
Károly Róbert Főiskola (KRF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 597649 
Honlapjának száma: www.gyfk.hu 
Kecskeméti Főiskola (KF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329848 
Honlapjának címe: www.kefo.hu 
Magyar Táncművészeti Főiskola (MTF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308735 
Honlapjának címe: www.mtf.hu 
Nyíregyházi Főiskola (NYF) 

 27



Miskolci Egyetem (ME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308801 
Honlapjának címe: www.uni-miskolc.hu 
Nyugat-Magyarországi Egyetem 
(NYME) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329783 
Honlapjának címe: www.nyme.hu    
Pécsi Tudományegyetem (PTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329794 
Honlapjának címe: www.pte.hu 
Semmelweis Egyetem (SE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329804 
Honlapjának címe: www.sote.hu 
Széchenyi István Egyetem (SZE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308900 
Honlapjának címe: www.sze.hu 
Szegedi Tudományegyetem (SZTE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329815 
Honlapjának címe: www.u-szeged.hu 
Szent István Egyetem (SZIE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329761 
Honlapjának címe: www.szie.hu 
Színház-és Filmművészeti Egyetem 
(SZFE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308966 
Honlapjának címe: www.filmacademy.hu 
Pannon Egyetem (VE) 
Törzskönyvi azonosító száma: 308812 
Honlapjának címe: www.vein.hu 

Törzskönyvi azonosító száma: 329859 
Honlapjának címe: www.nyf.hu 
Szolnoki Főiskola (SZF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 325059 
Honlapjának címe: www.szolf.hu 
Tessedik Sámuel Főiskola (TSF) 
Törzskönyvi azonosító száma: 329860 
Honlapjának címe: www.tsf.hu 
 

 
                                                                                                 millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat 383 774,0 199 530,4 184 243,6 161 209,0
Módosítások jogcímenként  
Országgyűlési hatáskörben  
Kormány, PM döntés alapján 6 541,8 6 541,8 4 745,9
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 3 388,4 3 388,4 837,5

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból  
Központi beruházás 822,7 150,1 672,6 
Fejezeti tartalék  -51,9 -51,9 
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat 3 956,9 537,4 3 419,5 274,5
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás  

Előirányzatosítás intézményi hatáskörben   
2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele  27 213,3 27 213,3  3 847,2
Többletbevétel  40 617,6 40 617,6  2 860,8
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  -7 981,2
Módosított előirányzat 466 262,8 268 048,8 198 214,0 165 793,7

 28



 
 

Megnevezés 
2006. évi 

tény  
2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007. évi 
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban , egy tizedessel %-ban 

Kiadás 403 569,6 383 774,0 466 262,8 447 479,1 111 96
ebből: Személyi juttatás 151 448,9 161 209,0 165 793,7 161 427,5 107 97

 Központi 
beruházás 5 493,7 0,0 846,2 822,7 15 97

Folyó bevétel 214 563,9 199 530,4 240 835,5 236 113,9 110 98
Támogatás 180 379,7 184 243,6 198 214,0 198 214,0 110 100
Előirányzat maradvány 35 639,5 0,0 27 213,3 27 078,6 76 100
Létszám (fő) 50 038 51 343  48 575 97  
 
 
Az OKM fenntartói irányítása alá 2007. évben 29 állami felsőoktatási intézmény 
tartozott. 
  
Az egyetemek, főiskolák tevékenységi köre folyamatosan megújuló, versenyképes és 
rugalmas, a piaci igényekhez alkalmazkodó képzést kínál. Az egyes tudományágakban 
és a szakindítási engedéllyel rendelkező szakokon felsőfokú szakképzést folytatnak 
nappali, esti és levelező tagozaton, továbbá távoktatásban végzettek részére. Országos 
és nemzetközi beiskolázással képeznek szakembereket a munkaerőpiacra. Feladatuk a 
felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak szerinti felnőttképzés folytatása is. 
Az integrált felsőoktatási intézmények az Európai Unió országaiban folyó képzés 
tartalmával és módszereivel összhangban arra törekednek, hogy a felsőfokú 
szakemberképzésben betöltött szerepüket megőrizve folyamatosan emeljék az oktatás 
színvonalát és az integráció eredményeként létrejött, széleskörű szellemi kapacitással 
hozzájáruljanak a magyar, illetve a közép-kelet európai gazdaság fejlesztéséhez. 
 
Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják 
ki, hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag 
korszerűsítésével.  
A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével 
hozzájárulnak a hallgatók értelmiségi létre történő felkészítéséhez. 
 
 
Szakmai feladatellátás 
A felgyorsult felsőoktatási folyamatok, az új felsőoktatási törvény az 
intézményfejlesztési tervekben megfogalmazott célok újragondolását igényelték. 
Az egyetemek, főiskolák 2007. évben tovább folytatták azokat a megkezdett 
programokat, amelyeket a képzések tartalmi megújítása és belső szervezeti változások 
indokoltak. 
 
2007 szeptemberétől újabb évfolyam kezdte meg tanulmányait a lineáris szerkezetű 
képzéshez kapcsolódóan az alapképzés és az osztatlan képzésben indított szakokon.  
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Az oktatáson és a kutatáson kívül kiemelt feladat minden régióban – és országos 
szinten is – a gazdasági szférával való intenzív együttműködés, a kutatás-fejlesztés 
eredményeinek gyakorlatban történő megvalósítása. 
 
A  képzési  kínálat  részét  képező  felsőfokú szakképzésen  résztvevők létszámában  
– intézményenként eltérően –, de összességében emelkedés tapasztalható. 
Együttműködési megállapodás alapján az ország számos középiskolájában folyik az 
oktatás részben hallgatói, részben tanulói jogviszony keretében. 
 
Az újabb diplomás képzésen, szakirányú továbbképzésen résztvevő hallgatók 
létszáma – néhány szakon folytatott képzés kivételével – tovább csökkent a 
beszámolási időszakban.  
 
A Széchenyi István és a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjasok ösztöndíjára a 
vonatkozó jogszabályok alapján a garantált professzori bér százalékában 
meghatározott juttatások figyelembevételével éves szinten mintegy 28,0 millió forint 
költségvetési támogatás került felhasználásra.  
 
Az 57/2004. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet 
alapján a Deák Ferenc Ösztöndíjban részesülők juttatására mintegy 57,8 millió forint 
került kifizetésre az érintett intézményekben.  
 
Az oktatói-kutatói utánpótlás-nevelés támogatására meghirdetett Felsőoktatási 
Posztdoktori Álláshelyeken lévő nyertesek részére mintegy 50,7 millió forint 
költségvetési támogatás került kifizetésre. 
 
A 100/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel új jogszabály rögzítette a felsőoktatási 
intézmények képzési és fenntartási normatív finanszírozásának elosztási rendjét. A 
képzési-tudományos-fenntartási normatívák kialakításával új elemek kerültek 
beépítésre az intézményi támogatások meghatározására.  
 
Hallgatói juttatással kapcsolatos támogatások 
Az állami felsőoktatási intézményekben 2007. évben átlagosan 158,8 ezer fő államilag 
támogatott nappali tagozatos hallgató tanult, mintegy 800 fővel többen, mint az előző 
gazdasági évben. Részükre közel 18,5 milliárd forint normatív (116.500 forint/fő) 
hallgatói juttatás került kifizetésre. 
 
A 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet, valamint az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj jogcímen a 
szociálisan rászoruló hallgatók részére költségvetési forrásból több mint 1,1 milliárd 
forint került kifizetésre. Mintegy 29 ezer fő ösztöndíjas tanulási lehetőségeit a megyei 
és települési önkormányzatok által biztosított hasonló nagyságú támogatás jelentős 
mértékben segítette. 
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Az államilag támogatott – természettudományi és társadalomtudományi képzésben 
résztvevő – nappali tagozatos doktoranduszok átlagos létszáma közel 2.900 fő volt. E 
hallgatói kör doktori ösztöndíjára (1.092.600 forint/fő/év) több mint 3,0 milliárd 
forint támogatást biztosított a költségvetési törvény alapján a tárca. 
 
A kimagasló teljesítményt nyújtó köztársasági ösztöndíjas hallgatók (1.300 fő) 
részére 440,4 millió forint került felhasználásra 335.000 forint/fő/év normatíva 
figyelembe vételével. 
 
Kollégiumi elhelyezésben átlagosan mintegy 43 ezer fő részesült, s így az érintett 
intézmények 5,1 milliárd forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva 
mértéke 11.650 forint/fő/hó. A kollégiumi elhelyezési lehetőségek kismértékben 
csökkentek a meglévő kollégiumok rekonstrukciója miatti átmeneti férőhely kiesés 
következtében. Az elmúlt években jelentős mértékű fejlesztés indult a férőhelyek 
növelése, a meglévő kollégiumok felújítása, korszerűsítése érdekében. Így a következő 
években számottevő mértékű férőhelybővülés várható az érintett hallgatók igényes 
elhelyezésére.  
  
Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók közül 2007. évben átlagosan 
több mint 80 ezer fő vált jogosulttá lakhatási támogatás igénybevételére. E juttatásra 
mintegy 4,8 milliárd forint került kifizetésre az intézményekben. A normatíva mértéke 
60.000 forint/fő/év.  
 
A hallgatók tankönyv, jegyzet, sport-kulturális támogatása jogcímen – az érintett 
kör figyelembevételével (11.650 forint/fő/év normatívával számolva) – mintegy 1,9 
milliárd forinttal támogatta a tárca a tanulásban résztvevők lehetőségét. Az oktatás 
zavartalanságához szükséges tananyagellátás a beszámolási időszakban is biztosított 
volt. A tananyagellátás javítása érdekében az intézmények tovább folytatták a 
tananyagok digitalizációját, felvitelét, frissítését a hallgatók számára elérhető Internet 
platformra. A hallgatók a támogatás összegét az intézményen belüli jegyzetboltokban, 
külsős könyvkiadónál, valamint a karok jegyzetforgalmazóinál költhetik el, egyetemi, 
főiskolai kártya, könyvutalvány, valamint készpénz formájában. Egyre több 
egyetemen, főiskolán sikerült kialakítani az intézményen belüli egységes jegyzetboltot. 
Az oktatók körében jelentős tankönyv és jegyzetírói aktivitás elősegítésére a 
rendelkezésre álló keret felhasználásra került. A támogatási keretek felosztásáról az 
intézmények belső megállapodások alapján döntöttek. A támogatást regionális 
sportrendezvények, országos Egyetemi és Főiskolai Bajnokságok, házi bajnokságok, 
szakmai munkát biztosító rendezvények (sítáborok utazási költsége, vízi táborok 
szállásköltsége) szervezésére, sporteszközvásárlásra, kulturális tevékenységek 
keretében színházi előadások, kiállítások, irodalmi versenyek, egyetemi és főiskolai 
rendezvények kiadásaihoz való hozzájárulásra használták fel. 
 
A Tudományos Diákköri tevékenység koordinálása és irányítása nagyon fontos 
feladat, hiszen ezáltal az indítandó MSC szakok számára motivált és kiemelkedő 
tudású hallgatókat nyerhetnek az intézmények. A négyszintű, piramisszerűen 
egymásra épülő felsőfokú képzésben a diákköri munkára épülő tehetséggondozásnak 
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megkülönböztetett jelentősége van. Az egyetemek és főiskolák kiemelten kezelik az 
OTDK, illetve OMDK nyújtotta lehetőségeket a kiemelkedő képességű hallgatók első 
tudományos és művészeti eredményeinek bemutatására.  
 
Hallgatói mobilitás – EU –mobilitás (Bologna) 
Az egyetemi és főiskolai karok hallgatói több éves együttműködési megállapodások 
keretében utaznak külföldre, hogy hosszabb-rövidebb időt eltöltve részképzés 
keretében gyarapítsák tudásukat. Ilyen lehetőséget kínálnak például az ERASMUS, 
LEONARDO, CEEPUS program keretében végzett tanulmányok is. 
Teljes idejű, illetve részképzés keretében résztvevő hallgatók ismeretei javítják a 
későbbi elhelyezkedés esélyeit is. 
Bilaterális szerződések keretében az intézmények többsége fogad külföldi hallgatókat 
is részképzésre. 
 
2007. év legnagyobb feladata a bolognai folyamat akadémiai reformjának 
kiteljesedése, a rövidebb ciklusból álló, szakképzettséget adó, kompetenciákat 
kiemelő, kimeneti szabályozású, lineáris felsőoktatási képzési szerkezet végig vitele. 
Az oktatásban 2006. év szeptemberétől teljes körűen bevezetésre került az új rendszerű 
felsőoktatási képzés. A kiegészítő alapképzési szakok a mesterszakok általános 
bevezetéséig működhetnek. 
 
Az öt művészeti felsőoktatási intézményen 

- Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 
- Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 
- Magyar Képzőművészeti Egyetem, 
- Színház- és Filmművészeti Egyetem, 
- Magyar Táncművészeti Főiskola 

kívül a szegedi, debreceni, pécsi, miskolci, kaposvári egyetemen, valamint a győri 
Széchenyi István Egyetemen is folyik művészeti (döntően zeneművészeti) képzés. 
Ezen intézményekben mintegy 50 szakon folytatódott az alap- és kiegészítő-, valamint 
posztgraduális képzésként PhD és DLA képzés, mintegy 3 ezer hallgató részvételével. 
A hallgatók döntő többsége államilag finanszírozottként folytatja tanulmányait, 
mintegy 600 fő pedig költségtérítéses képzésben vesz részt. 
A művészeti intézmények költségvetési támogatásukat pályázatokon (pl. Nemzeti 
Kulturális Alapból) elnyert összegekkel egészítik ki, melyek segítségével 
rendezvényeiket, hazai és külföldi kiállításokon, zenei és más művészeti fesztiválokon 
való részvételüket tudják biztosítani. 
 
A Gyakorló Intézmények (óvodák, általános iskolák és középiskolák) 2007. évi 
szakmai tevékenysége eredményesnek mondható. Az óvodába beiratkozott gyermekek 
száma megközelítette az engedélyezett férőhelyek számát, bár településenként eltérő 
volt, a demográfiai létszám alakulásától függően. 
 
A gyakorló iskolák tanulólétszámában növekedés következett be. A tanévhez 
igazodóan 2007/2008. tanévtől az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti 
Corvinus Egyetem egy-egy közoktatási intézményt vett át az érintett 
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önkormányzatoktól. A pozitív elmozdulás az iskolai alaptevékenység sajátos nevelési 
igényű tanulók oktatásával való kiegészítés következménye. 2007-ben is biztosítani 
tudták a hallgatói létszám gyakorlati oktatásához szükséges (tanár, tanító, 
óvodapedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája) szakmai hátteret. A 
gyakorló intézményekkel nem rendelkező egyetemek, főiskolák tanárképzésben 
résztvevő hallgatói – az előző évekhez hasonlóan – tanítási gyakorlatukat külső 
gyakorlóhelyeken végezték megfelelő szakmai irányítás és felügyelet mellett. 
 
A felsőoktatási intézmények agrárképzésben és egészségügyi képzésben résztvevő 
hallgatóinak elméleti oktatásához szorosan kapcsolódó gyakorlati oktatását jól 
felszerelt, valódi mintának tekinthető tangazdaságokban, tanüzemekben, illetve 
klinikán végzik. Körültekintő oktatásfejlesztési munka eredményeként alakult ki és 
fejlődik évről évre a gyakorlati oktatási rendszer. A felsőoktatási intézmények saját és 
pályázati források, valamint OKM és FVM támogatások igénybevételével biztosítják a 
gyakorlati oktatás igényeinek megfelelő műszaki-technológiai színvonalat. A 
tangazdaságok, klinikák a hallgatók gyakorlati oktatásán kívül magas szinten végeznek 
szaktanácsadást, különféle kutatási és fejlesztési feladatokat. Sajátos a vendéglátást 
tanuló hallgatók szakmai gyakorlata, általában egyénileg kötnek megállapodást 
vállalkozókkal. Az idegenforgalom és szálloda szakos hallgatók magyarországi 
szállodákban, valamint külföldi partnerekkel kötött hallgató cserékkel végzik a 
gyakorlati képzést.  
A felsőoktatási intézmények 2007. évben az oktatási feladatokat lényegében 
változatlan oktatói létszámmal látták el. Lényeges eltérés mutatkozik az egyes karok 
oktatói létszámváltozásában, mint ahogy a hallgatói létszámváltozás is karonként eltér. 
Az egyetemek, főiskolák vezetői – az újszerű követelményekkel összhangban – 
jelentős erőfeszítést tettek az oktatói munkakörben alkalmazottak minőségi 
összetételének javítására.  
 
Kiemelt stratégiai cél – a hallgatói létszám megőrzésével egyidejűleg – a tudatos 
fiatalítás gazdasági alapjainak megteremtése, a külföldi oktatók hazai és a hazai 
oktatók külföldi foglalkoztatásának bővítése, a humán erőforrással való gazdálkodás 
hatékonyságának javítása. 
 
Az egyetemeken, főiskolákon a főbb kutatási területek összhangban vannak a hazai 
és nemzetközi kiemelt tudományos célkitűzésekkel (életminőség javítása, 
élelmiszerbiztonság, állati termék minőség, környezetvédelem, hungarikumok 
védelme, exportképes termék előállítás és növénynemesítés, stb.). Valamelyest 
csökkent a kutatás szétaprózottsága, izolált jellege, egyre több a komplex, átfogó, 
több tudományterületet érintő, széleskörű együttműködésben megvalósuló projekt. 
 
Az intézményi feladatok ellátását a pályázatok útján elnyert kutatási összegek jelentős 
mértékben segítik, mivel ezek a kutatómunkára fordítható keretek jelentős hányadot 
képviselnek az összes, kutatásra fordítható pénzeszközök között. A pályázatok útján 
elnyert támogatások  a pályázatokban megfogalmazott – kiemelt kutatási és 
fejlesztési – célokra kerülnek felhasználásra. A felsőoktatási intézmények K+F 
tevékenység ellátásra mintegy 37,0 milliárd forintot fordítottak. Költségvetési 
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támogatásból közel 9,4 milliárd forint, pályázatokon elnyert forrásokból 19,9 milliárd 
forint, külső megrendelésre végzett feladat ellátására beérkezett forrásból 7,7 milliárd 
forint került felhasználásra. A kutatási-fejlesztési feladatok végrehajtása 2007. évben 
is az egyetemek szellemi-technikai bázisához kapcsolódott, ugyanis az összes 
ráfordítás közel 94,0 %-a az egyetemeken realizálódott. 
 
Az intézmények 2007. évben is kiemelt figyelmet fordítottak a sikeres pályázati 
tevékenységre (a pályázati stratégia kidolgozására, jó színvonalú pályázatok 
elkészítésére, az elnyert pályázatok megvalósítására, a pályázati források 
elszámolására, a pályázati eredmények értékelésére, hasznosítására, ellenőrzésére, 
stb.). Az intézmények összefogottan, konzorciumban vagy önállóan pályáztak. 
A K+F tevékenység elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi, főiskolai 
alaptevékenységnek, azaz az oktatásnak. 
A különböző, szerteágazó kutatási és egyéb témákban elnyert hazai pályázatok (pl. 
OTKA, FVM, NKA), illetve az átvett pénzeszközök (pl., EU-5, EU-6. kutatási téma, 
különféle alapítványok, közalapítványok) forrásai jelentették 2007. évben is az 
intézményi fejlesztések egyik alapvető lehetőségét.  
 
Az oktatók, kutatók több külföldi ösztöndíjat nyertek el, túlnyomórészt OECD 
országokban. Az ösztöndíjak közel kétharmada szakmai tananyagok fejlesztését, 
nyelvoktatási és módszertani célt szolgált (főként angol, francia, német 
nyelvterületen). A célországban szerzett tapasztalatok közvetlenül is hasznosultak az 
érintettek szakpublikációiban és tudományos fokozathoz vezető disszertációikban. 
 
A felsőoktatási intézmények egységes könyvtári rendszerében központi, illetve a 
földrajzilag különböző helyen lévő kari/intézeti könyvtár biztosítja az oktatás 
helyszínén a szakirodalmi információellátást és tájékoztatást. A könyvtárak 
szolgáltatásaikkal segítik az oktatók, kutatók tevékenységét és a tanulmányi munkát, 
az alapfeladatok mellett biztosítják a PhD képzés- és továbbképzéshez szükséges 
szakirodalomhoz való hozzáférést.  
 
Az elmúlt években az intézmények karain mind a hallgatók által, mind az oktató és 
nem oktató munkatársak által használt számítástechnikai infrastruktúra mennyiségi 
jellemzőit tekintve elérte a kielégítő szintet. Az oktatástechnikai infrastruktúra 
alapvetően az oktatáshoz kapcsolódó szemléltetési, prezentációs tevékenységet, a 
tantermi hangosítást és az idegen nyelvi képzést támogatja.  
 
Az intézményi egyéb szolgáltatások közül nagy létszámú hallgatóság veszi igénybe a 
testnevelés – sport  szolgáltatást. A testnevelést oktató tanárok – a tanórákon kívül – 
tevékenyen vesznek részt különféle egészségmegőrző programok, házi versenyek, 
hazai és külföldi sporttáborok, stb. szervezésében és lebonyolításában.  
Az egyetemek, főiskolák sportbizottsága által támogatva történik az egyetemi 
egyesületek versenyeztetésének támogatása. Az állami támogatás kiegészül szponzori 
támogatásokkal és pályázati pénzekkel. 
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2007. év folyamán a hagyományok megtartása mellett tovább bővültek a kulturális 
szolgáltatások, rendezvények mind a hallgatók, mind a szélesebb közönség számára.  
 
Az intézményi beruházások többféle forrásból – költségvetési támogatásból, saját 
bevételből, átvett, pályázati és egyéb pénzeszközből – valósultak meg. Az OKM által 
központi beruházásokra juttatott évközi többlettámogatások elsősorban az 
intézményfejlesztési programokban is meghatározott, hosszú távú célokat szolgáltak.  
 
A költségvetési forráson felül, az intézmények pótlólagos forrásainak mobilizálásával 
saját forrásból (főként a vállalkozásoktól érkező szakképzési támogatások terhére), az 
előző évi felhalmozási előirányzat-maradványból számos oktatás-kutatástechnikai és 
informatikai infrastruktúrafejlesztést hajtottak végre. Az oktatási célok javításához 
számítógépes terminálokat, szoftvereket, műszereket vásároltak, az informatikai 
hálózatot bővítették. 
 
Az intézményfejlesztési tervben meghatározott feladatok megvalósításához szükséges 
infrastruktúra-fejlesztésekre PPP konstrukcióban (magántőke bevonásával) kerül sor 
a jogelőd OM, OKM és az intézmények között létrejött 20 évre szóló megállapodás 
alapján.  
 
PPP konstrukcióban megvalósult és tervezés alatt álló beruházások többek között: 

- Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen befejeződött a Trefort-kerti campus 
rekonstrukciója, valamint az egyetem négy kollégiumának felújítására 
megkezdődtek az állapotfelmérések, tervezési munkák; 

- A Budapesti Corvinus Egyetemen 2007. év szeptemberében használatba vette 
az oktatási campust, valamint felújításra került két kollégium, mely mintegy 
600 férőhely korszerűsítését eredményezte; 

- A Debreceni Egyetem 609 diákja 2007. évben beköltözhetett a Kossuth Lajos 
II-III. Kollégium épületeibe;  

- A Nyugat-Magyarországi Egyetemen 400 férőhelyes diákotthon kerül 
megépítésre, oktatási épületek rekonstrukciója, illetve új épületek építése 
kezdődött meg Sopronban, Mosonmagyaróváron, Győrben, és 
Székesfehérváron; 

- A Pécsi Tudományegyetemen kollégium fejlesztése valósul meg; 
- A Semmelweis Egyetemen befektetői tőke bevonásával megvalósult a 

Fogorvos-tudományi Karhoz kapcsolódó Oktatási Centrum ingatlan használatba 
vétele; 

- Az Eszterházy Károly Főiskolán 401 férőhelyes kollégium felújítása kezdődött 
meg; 

- A Dunaújvárosi Főiskolán felújításra és átépítésre került a főiskola oktatási 
épülete; 

- A Budapesti Műszaki Főiskolán a beszámolási évben adták át a Józsefvárosi 
diákotthont, megkezdődött a Kandó kollégium felújítása; 

- A Károly Róbert Főiskolán a régi kollégiumi épület tanszéki munkahelyeket 
befogadó irodaépületté került átalakításra; 
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- A Szolnoki Főiskolán a Campus építésének előkészítő munkálatait kezdték 
meg. 

 
Gazdasági és pénzügyi tevékenység értékelése 
 
A felsőoktatási intézmények 2007. évi gazdálkodása a változó követelményekhez 
igazodóan általánosságban kiegyensúlyozott volt, átmeneti likviditási problémáik 
mellett döntően megtartották fizetőképességüket, működőképességüket. Ennek elérése 
érdekében az intézmények vezetői kiemelt figyelmet fordítottak az emberi 
erőforrással, a szellemi vagyonnal, az infrastruktúrával, valamint a pénzügyi 
eszközökkel való fegyelmezett  – szükség szerint takarékos – gazdálkodásra.  
 
A Pécsi Tudományegyetem működését, gazdálkodását kincstári biztos felügyelte. A 
konszolidáció ellenére továbbra is nehézségekkel küzd az Általános Orvostudományi 
Kar. Az egyetem likviditási helyzete év közben romlott, az egészségügyi területet 
érintő adósságállománya jelentős.  
A Szegedi Tudományegyetemhez kirendelt kincstári biztosi tevékenység a Klinikai 
Központ működésére korlátozódott. A kiegyensúlyozott gazdálkodást folytató 
egyetemen belül az egészségügyi finanszírozás változásával összefüggő bevétel 
kiesések következtében a klinikumok adósságállománya növekedett, annak ellenére, 
hogy ágyszám csökkentést hajtottak végre. Nehezíti az egyetem gazdasági helyzetét, 
hogy 2007. október 1-jével megvalósult az egészségügyi integráció az egyetem 
Klinikai Központja és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szakorvosi Ellátása 
és Kórháza között. 
Néhány felsőoktatási intézmény likviditási gondokkal küzdött az év folyamán, a 
konszolidáció érdekében intézkedési terveket készítettek, amely következetes 
végrehajtása segítheti gazdálkodási helyzetük stabilizálását.  
A Budapesti Corvinus Egyetem 2007. július 1-jével átvette a Budapesti Fővárosi 
Önkormányzattól a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola 
működtetését. A szakközépiskola az Élelmiszer-tudományi Kar szervezeti egységeként 
önállóan gazdálkodik. 
Az egyetemek, főiskolák alapvető feladatai 2007. évben nem változtak, a feladatok 
megvalósítását alapvetően a normatív állami támogatás igénybevételével, továbbá a 
saját bevételeikből (növelésével) és az előző évi előirányzat-maradvány 
felhasználásával teljesíteni tudták.  
 
A személyi juttatások teljesítése a bázisévhez viszonyítva 7 %-os emelkedést mutat. 
A növekedést a kötelező átsorolások (nem oktató közalkalmazottak, oktatók 
előmenetel szerinti illetményemelése) végrehajtása, valamint 2007. évi 13. havi 
illetmények júniustól-december hónapig történő havonkénti előlegének kifizetése 
eredményezte. 2007. évben a közalkalmazotti illetménytábla és a pótlékalap nem 
változott. 
Az egyetemek, főiskolák statisztikai állományi létszámra jutó átlagkeresete 2006. 
évben 2.579,9 ezer forint/fő/év, 2007. évben 2.900,3 ezer forint/fő/év a növekedés 12,4 
%-os. 
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A humán erőforrással való hatékony, és e mellett takarékos gazdálkodás továbbra is 
fontos területe a felsőoktatási intézményeknek.  
Az egyetemek, főiskolák 2007. évi eredeti létszám előirányzata 52.413 fő, mely év 
közben növekedett: 

- A Szegedi Tudományegyetem 2007. október 1-jével átvette a Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat 
feladatait 1.145 fővel, mellyel az egyetem engedélyezett létszáma 7.555 főre 
változott.  

- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2007. augusztus 1-jével átvette a Kiss 
János utcai Általános és Középiskola, mint gyakorló iskola feladatait, ezzel az 
intézmény engedélyezett létszáma 73 fővel növekedett.  

A 2006. évben végrehajtott, 2007. évre áthúzódó 66 fő létszámcsökkentésre 56,7 
millió forintot igényeltek és fizettek ki a felsőoktatási intézmények. A 2007. évi 
céltartalék terhére 2007. évben a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a 
Szegedi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem az OEP által finanszírozott 
alkalmazottak körében 555 fő létszámcsökkentést hajtott végre, melyre 1 351,5 millió 
forint többlettámogatás került felhasználásra. A Pécsi Tudományegyetem és a 
Semmelweis Egyetem egészségügyi struktúraváltással összefüggő 574 fő 
létszámcsökkentésének kiadásait a Kormány  940,0 millió forinttal támogatta. 
  
A dologi kiadások 2007. évi teljesítésében jelentős növekedés tapasztalható az előző 
évihez viszonyítva. A belépő új feladatok, a meglévő infrastruktúra működtetése, 
üzemeltetése (fűtés, világítás, takarítás, vízhasználat, eszközök karbantartása, stb.) a 
dologi kiadások növekedésével jártak. Jelentős mértékű, 26 226,1 millió forint, 
előirányzat-átcsoportosítást hajtottak végre az intézmények a dologi előirányzatok 
javára. Az évközi többletbevételeik (pályázati forrásból megvalósuló infrastruktúra-
fejlesztése, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, stb.) túlnyomó részét is dologi 
kiadásaik fedezetére használták fel.  
 
A felhalmozási kiadások között legjelentősebb összeget a nagy értékű tárgyi 
eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) vásárlására fordították. 
Számítástechnikai, oktatástechnikai eszközök beszerzésére a pénzügyi forrást a 
versenyszféra nyújtotta, szakképzési támogatás, valamint EU-s (HEFOP, ROP) 
pályázati forrás biztosította, mellyel az eszközpark mennyisége jelentősen bővült. 
 
Az intézményi beruházási kiadások között számottevő még az ingatlanok vásárlása 
is. E jogcímen az intézmények épületinfrastruktúra fejlesztésére, bővítésére fordítottak 
a rendelkezésre álló forrásból. A beruházásokat döntően a saját bevételek, EU-s 
pályázatok és az előirányzat maradvány igénybevételével teljesítették az intézmények.  
 
A felújítási előirányzat teljesítése 16,0 %-kal elmarad az előző évihez képest. A 
rendelkezésre álló forrás, döntően az oktatási infrastruktúra javítását, korszerűsítését, 
állagmegóvását szolgálta. A beszámolási időszakban jelentős segítséget nyújtott a 
felújítási feladatok ellátásában a bevételek meghatározott köre utáni 5 %-os befizetési 
kötelezettség alóli mentesítés következtében az intézményeknél maradó rész. E 
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milliárdos nagyságrendű forrás, valamint a saját bevételek, továbbá az előző évi 
előirányzat- maradvány tette lehetővé az épületek, eszközök állagmegóvását.  
 
Az intézmények bevétele költségvetési támogatásból, saját bevételből 
(támogatásértékű bevételek, működési bevételek, átvett pénzeszközök, egyéb 
bevételek) és előirányzat-maradvány igénybevételéből származott. A saját bevételek 
összege és aránya összességében évről évre növekszik.  
A működési és felhalmozási bevételi források alakulását befolyásoló tényezők, a 
bevételek tervezettől való elmaradásának, illetve a többletbevételek keletkezésének 
okai: 

- Az alaptevékenység bevételeinél lemaradás mutatkozik. Ennek oka többrétű és 
intézményenként is változó. Bevételi lemaradás volt tapasztalható a hallgatók 
által befizetett eljárási díjbevételek és az alkalmazotti térítési díjbevételek terén. 
Az évközi díjemelések hatására az intézményi ellátási díjak bevételének 
teljesítése növekedett. Természetesen több intézménynél növekedés mutatkozik 
mind a megtervezett, mind a tényleges teljesülés tekintetében a bevétel jellege 
és mértéke szerint. 

- Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek lemaradása több 
felsőoktatási intézménynél előfordult. Az intézmények a költségtérítéses 
képzési kínálatukat nem tudták kellően bővíteni, illetve a felnőttképzés is 
csökkenő tendenciát mutat. Ugyanakkor több intézményben emelkedést mutat 
az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek teljesülése, pl. tanfolyamok, 
továbbképzések, kutatás-fejlesztés, találmány-hasznosítás eredményeként. 

- Az intézmények egyéb saját bevételeinek döntően a bérleti díj bevételből 
származó és intézményenként is változó teljesítése az oktatási és egyéb épületek 
maximális kihasználása miatti bérbe adhatóság függvénye. Az eredeti 
előirányzatot meghaladó tényleges bevétel a kollégiumok nyári hasznosításából 
származott. 

- A feleslegessé vált, vagy nem rendeltetésének megfelelően használható tárgyi 
eszközök hasznosítását kezdeményezték értékesítés, térítésmentes átadás 
formájában. Az értékesítésből származó bevétel nem volt jelentős. A befolyt 
bevétel az új beruházások kivitelezési költségeihez biztosított saját forrást. 

- Kincstári vagyon hasznosítására (ingatlan) is sor került több intézménynél, 
pl. a Szegedi Tudományegyetemen, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, a 
Semmelweis Egyetemen, a Szent István Egyetemen, a Kecskeméti Főiskolán. A 
befolyt bevételek felhasználása az Intézményi Fejlesztési Tervek szerint történt.  

A felsőoktatási intézmények 2007. évi támogatásértékű működési bevételének 
összege 114 204,6 millió forint, támogatásértékű felhalmozási bevételének összege 
17 068,9 millió forint, melyből a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 
előirányzatoktól átvett 30 594,4 millió forint, az elkülönített állami pénzalapoktól 
átvett 8 794,1 millió forint, a TB alapoktól átvett 91 211,1 millió forint, 
önkormányzatoktól átvett 673,9 millió forint.  
 
Az intézményeknél az adósok és vevők tartozás állománya az előző évhez képest 
növekedett. A tartozások nagy részét a költségtérítéses képzések hátralékai és a 
december hónapban kiállított számlák teszik ki. A behajthatatlan követelések fizetési 
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felszólításra általában befolynak, szükség esetén az intézmények végrehajtási eljárást 
kezdeményeznek. 
 
Az egyetemek, főiskolák a 2007. évben fel nem használt előző évek előirányzat-
maradványa – 134,1 millió forint – kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amely a 
több éves megvalósítással kiírt pályázatok, szakképzési hozzájárulás, EU-s forrásokból 
megvalósuló programok maradványait tartalmazza. 
A címen 2007. évben 14 061,3 millió forint mérleg szerinti tartalék keletkezett, 
melyből kötelezettségvállalással terhelt 13 447,0 millió forint. Az előirányzat-
maradványok túlnyomó részét az áthúzódó szállítói kötelezettségek, a hallgatói, 
illetőleg céljellegű előirányzatok, a pályázati források (kiemelten az év végén beérkező 
szakképzési hozzájárulások, az Innovációs Alapból kapott támogatások, EU-s 
források) maradványai képezik. 
 
A felsőoktatási intézmények vagyona a beszámolási időszakban növekedett. A 
növekedés főként a befektetett eszközök, ezen belül az immateriális javak és tárgyi 
eszközök körében, valamint értékpapírok (kincstárjegy) vásárlásában jelentkezett. 
A növekedést a tárgyi eszközök nettó állományában az ingatlanok vagyongyarapodása, 
továbbá a gépek, berendezések és felszerelések értékének növekedése eredményezte. 
Az ingatlanok vagyongyarapodása döntően a befejezett beruházásokból és a 
megkezdett, 2008-ban várhatóan üzembe helyezésre kerülő építési beruházásokkal 
kapcsolatos ráfordítások elszámolásából adódik. Az ingatlanokkal kapcsolatos 
állomány növekedések további részét a beruházási tervpályázatok, felújítási és 
korszerűsítési munkák aktiválásai tették ki. A gépek berendezések és felszerelések 
értékének növekedését költségvetési támogatások, különféle pályázaton elnyert pénzek 
és saját bevételeik terhére valósították meg az intézmények. Szakképzési 
hozzájárulásból, vállalkozások által biztosított fejlesztési támogatásból számos 
számítástechnikai eszközzel gyarapodott az intézmények eszközállománya. A 
felsőoktatási intézmények értékpapírokat az átmenetileg szabad saját bevételeik 
terhére vásároltak (rövid lejáratú diszkont kincstárjegy).  
 
2007. évben vállalkozási tevékenységet néhány intézmény folytatott, például: kutatás-
fejlesztés, műszaki vizsgálat, mérnöki tevékenység, tanácsadás, szakértés, elemzés, 
számítástechnikai tevékenység, videofelvétel és sokszorosítás, könyvtári kölcsönzés, 
élelmezés, vendégelhelyezés, bérfuvarozás feladatkörben. A felsőoktatási intézmények 
tárgyévi mérleg szerinti eredménye 789,2 millió forint volt. A keletkezett, egyéb 
kötelezettséggel nem terhelt pénzforgalmi eredményt az intézmények az 
alaptevékenységük ellátására használják, illetve használták fel. 
 
A felsőoktatási intézmények egy része a hatékonyabb működés érdekében néhány 
gazdálkodási és szakmai tevékenységet – eredményes közbeszerzés eljárás útján – 
intézményi keretein kívüli szervezeti formában lát el, például: főzőkonyhák 
üzemeltetése, belső irodai kézbesítés, szállítás, műszaki hibaelhárítás, őrző-védő 
szolgálat, gyermekélelmezés, oktatási épületek takarítása, botanikus kert fenntartása, 
klinikákon belső betegszállítás, sejtterápiás kezelések, stb.  
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A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának fedezetére a korábban nyújtott 
támogatások visszatérülése szolgált. Néhány intézmény növelte a lakásalap számla 
összegét, amelyből általában 50-200 főt részesítettek visszatérítendő támogatásban. A 
kölcsönök összege átlagosan 300-800 ezer forint között volt.  
 
A Nemzeti Fejlesztési Tervhez tartozó programok, valamint az Európai Uniós 
támogatások megszerzése a felsőoktatási intézmények képzési-infrastrukturális 
fejlesztésének, stratégiai céljainak megvalósításához nélkülözhetetlen forrást 
jelentenek, például: Regionális Operatív Program, Humán Erőforrás Operatív 
Program, GVOP, EU5-ös, EU6-os pályázat, ERASMUS, SOCRATES-COMENIUS 
program, Tempus Közalapítvány által támogatott programok (LEONARDO, stb.). A 
pályázatok témái: hallgatói ösztöndíjak, tananyagok fejlesztése, doktori iskolák 
alapítása, működtetése, oktatók nemzetközi kapcsolatainak támogatása, fejlesztése, 
egységes tananyagfejlesztés, tanulási kapcsolatok fejlesztése, egyéb szakmai feladatok. 
 
A felsőoktatási intézmények gazdálkodó szervezetekben való részvételét az alábbi 
táblázat szemlélteti. 
 

Állami tulajdoni 
részesedés Gazdálkodó szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(millió  
forint) 

 
aránya 

(%) 

összege 
(millió 
forint) 

Költségvetési 
támogatás 

összege  
(millió forint)

Költség- 
vetési 

támogatás 
célja 

„GATE” Tanácsadó Innov. 
Okt. és Szolg. Kht. 66,6 50,0% 33,3     
„Somogyi Esély” Kht. 1,4 46,7% 0,7     
Agroconsult Kft. 9,7 16,7% 1,6     
Alma Mater Tanétterem 
Szolg. Kft. 3,4 100,0% 3,4     
AVE-FON Kft. 3,0 10,0% 0,3     
BCE Innovációs Központ 
Kht. 3,0 100,0% 3,0     
Biokibernetikai Kft. 0,8 25,0% 0,2     
Biomer Kft. 2,7 10,0% 0,3     
BIOPOLISZ Kft. 35,3 100,0% 35,3     
Bioprocess Kft. v.a. 100,0%      
BME Szolgáltató Kft. 29,8 100,0% 29,8     
BMF Szolgáltató Kht. 13,7 100,0% 13,7     
CareNet Szolg. Kft.  0,4 11,4% 0,05     
Cetox Analitikai és Toxikol. 
Kut és Szakt. Kft. 5,4 14,7% 0,8     
Csongrád Megyei Mednet 
Kht. 17,5 100,0% 17,5     
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Csopak Holiday Center Kft. 73,5 1,0% 0,7     
Debreceni Agrárcentrum 
Innovációs Kht. 5,0 100,0% 5,0     
Debreceni Campus Kht. 153,1 50,0% 76,6 80,4 Média, 

rendezvény-
szervezés 

Debreceni Egyetem Atlétikai 
Club Sport Kft. 

3,1 100,0% 3,1 1,4 Sport-
események 
magasabb 
szintű 
megvalósu-
lása 

Debreceni Inf. Kut-fejl. Közp. 
Szolg. Non-Profit Kft. 3,0 33,3% 1,0     
Debreceni INFO Park Kft. 4,0 100,0% 4,0     
Debreceni Lovasakadémia 
Kht. 45,2 100,0% 45,2     
Debreceni Nyári Egyetem 
Kht. 64,6 100,0% 64,6     
Debreceni Tudományos 
Műszaki Park Kht. 6,0 3,7% 0,2     
Debreceni Universitas Kht. 40,6 100,0% 40,6 63,4 Verseny-

sport, nyelvi 
képzés 
támogatása 

DEPO Logisztikai Kft. 349,5 1,3% 4,5     
Eger Innovations Kutató Fejl. 
Nonprofit Kft. 2,3 50,0% 1,2     
Egészségcentrum Szeged Kft. 2,7 100,0% 2,7     
Egyetemi Centrum  Kft. 34,9 100,0% 34,9     
Euro Régió Ház Kht. 27,2 24,0% 6,5 5,0 DMJV és 

DE 
együttműkö-
désének 
segítése, 
terület-
fejlesztési, 
regionális 
programok 
készítésében

EX-SELL Kht. 6,2 25,8% 1,6     
Főiskola Rend-Trend Szolg. 
Kft. 0,5 100,0% 0,5     
GAK Kht. (Gödöllői 59,9 59,8% 35,8     

 41



Agrárközpont Kht.) 

Georgikon Tanüzem Kht. 143,8 100,0% 143,8 40,0 
Gyakorlati 
képzés 

Hallgatói Centrum Kht. -42,0 100,0% -42,0     
Hőgyes Endre Tan Patika Bt. 4,9 74,0% 3,6     
Informatikai és Technológiai 
Innovációs Park Zrt. (InfoPark 
Zrt.) 84,5 8,3% 7,0     
Inno Tears Kft. 3,0 10,0% 0,3     
Innopark Kht. 119,4 5,4% 6,4     
Innotech. Műegy. Innov. Park 
Kft. 166,5 62,0% 103,2     
Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. 956,4 0,2% 1,9     
Károly Róbert Kutató-Oktató 
Kht. 1032,9 100,0% 1032,9     
KOLOS AGRO Kft  1,5 6,0% 0,1     
Mikroimmun Kutatás-
Fejlesztési Keresk. és Szolg. 
Kft. 3,1 5,0% 0,2     
Mundus Kiadói Kft. 7,6 0,3% 0,0     
Nereus Park Hotel Kft. 38,4 100,0% 38,4     
Ny-m E. Kooperációs 
Kutatási Központ Nonprofit 
Kft. 3,0 100,0% 3,0     
Pannon Famulus Kft. 31,8 100,0% 31,8     
Pharmapolis Debreceni 
Kutató Fejlesztő Kft. 2,7 12,0% 0,3     
Pronatur Ökológiai Kft. 2,1 5,5% 0,1     
PSZF  Salgó Kft. 3,9 30,0% 1,2     
Reg-EüInfo Kht. 9,7 9,3% 0,9     
Semmelweis Egészségügyi 
Kft. 3,0 100,0% 3,0     
Semmelweis Fogtechnikai 
Kft. 20,0 100,0% 20,0     
Semmelweis Innováció Kft. 3,0 100,0% 3,0     
Semmelweis Innovációs 
Központ Kft. 2,6 85,0% 2,2     
Semmelweis Kiadó és 
Multimédia Stúdió Kft. 172,3 100,0% 172,3     
Semmelweis Továbbképző 
Oktatási Centrum Kft. 3,0 100,0% 3,0     
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Szarvasi Ált. Inform. Kft. 207,8 7,0% 14,5     
SZOTE Szolgáltató Kht. 128,3 100,0% 128,3     
Tiszaliget Kft. 4,3 100,0% 4,3     
Ud-Genomed Medical 
Genomic Techn. Kut-fejl. és 
Szolg. Kft. 6,0 100,0% 6,0     
Uni-Flexys Kft. 3,0 100,0% 3,0     
Universitas Fidelissima Kft. 10,3 100,0% 10,3     
Universitas Kht. 25,9 100,0% 25,9     
UNIVERSITAS Service Kht. 27,7 100,0% 27,7     
Veszprém Regionális 
Innovációs Centrum Kht. 59,6 0,3% 0,2     
Veterinorg Kft. 27,5 100,0% 27,5     
Összesen 4348,5  2250,1 190,2  
 
 
Az egyetemek, főiskolák gazdasági társaságokban való részvételének célja: oktatási, 
kutatási, tervezési, műszaki tevékenység (pl. DE Nyári Egyetem Kht., Innovációs Park 
Kft., BME), kulturális és szociális tevékenység (pl. DE CAMPUS Kht.), szabadidő, 
sport tevékenység (pl. Debreceni Atlétikai Klub Kht., Vegyész Üdülő Sport Kft.), 
hallgatói jegyzet- és tankönyvellátás (pl. BME Szolgáltató Kft., Mundus Kiadó Kft.), 
szolgáltatási feladatok ellátása (takarítás, parkrendezés). 
A részesedések közül kiemelkedő a tanüzemek közhasznú társaságban történő 
működtetése is. Így például 100,0 millió forint részesedéssel a Georgikon Tanüzem 
Kht., mely kiemelten közhasznú tevékenysége révén vállalta az Egyetem Georgikon 
Mezőgazdaságtudományi Kar oktatási tevékenységén belül a gyakorlati oktatás 
feltételrendszerének biztosítását a növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési 
ágazatokban. Ezen kívül közreműködik a kutatásokkal és szaktanácsadási 
tevékenységgel kapcsolatos feladatai ellátásában. Hasonló tevékenységet folytat a 
Károly Róbert Kht. is, melyben a főiskolának 68,3 millió forint részesedése van. 
 
2007. évben alapított gazdasági társaságok: 

- A Nyugat-magyarországi Egyetem megalapította az Universitas Fidelissima 
Kft-ét a kollégiumi, diákotthoni és az ezekkel kapcsolatos komplex 
üzemeltetési feladatok ellátása céljából 3,0 millió forint saját bevétel 
bevonásával, mellyel növelte a soproni székhelyű karok kollégiumi férőhely 
kapacitását és az elhelyezés színvonalát. Továbbá 30,0 millió forint 
törzstőkével megalapította a Pannon Famulus Kft-ét, melynek célja az Apáczai 
Csere János Karon tanuló turizmus-, vendéglátó szakos hallgatók gyakorlati 
képzőhelyének kialakítása, a kollégium és szálloda piaci alapon történő 
üzemeltetése a hallgatók segítségével. Az egyetem a Kooperációs Kutatási 
Központ Nonprofit Kft-ét is a beszámolási évben alapította, melynek célja  
elsősorban a környezetvédelem, környezeti erőforrás-gazdálkodás területén 
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olyan innovatív tevékenység folytatása volt, amelynek eredményei hasznosak a 
megrendelő ipari partnereknek, egyúttal beépíthetők az egyetemi képzésbe.  

- A Semmelweis Egyetem saját bevételéből létrehozta a Biokibernetikai Kft-ét, 
a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft-ét, a Semmelweis 
Egészségügyi Kft-ét, a Semmelweis Továbbképző Oktatási Centrum Kft-ét, a 
Semmelweis Innováció Kft-ét, a Semmelweis Innovációs Központ Kft-ét és a 
Semmelweis Fogtechnikai Laboratórium Kft-ét. 

- A Budapesti Gazdasági Főiskola megalapította az Alma-Mater Tanétterem 
Szolgáltató Kft-ét, melynek tevékenysége a kereskedelmi és vendéglátás 
szakhoz kapcsolódóan a szakmai gyakorlati lehetőség biztosítása a hallgatók 
részére.  

- Az Eszterházy Károly Főiskola létrehozta a Rend-Trend Kft-ét, melynek 
főtevékenysége valamennyi főiskolai épület takarítása és a Leányka úti 
Campus külső területének gondozása. 

 
A felsőoktatási intézmények költségvetésükből összesen 190,2 millió forinttal 
támogatták a gazdálkodó szervezeteket.  
A támogatások a felsőoktatási intézmények rövid- és hosszú távú elképzeléseihez 
kapcsolódnak, alapvetően az oktatási tevékenység teljes körű ellátását segítik elő. A 
társaságok az intézményekkel együttműködve hozzájárulnak a szakmai munka magas 
színvonalon történő megvalósításához. 
 
A felsőoktatási intézményekben létrehozott alapítványok: 
 

Állami tulajdoni 
részesedés Szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke 
(mFt) Aránya 

(%) 
Összege 
(mFt) 

Költségvetési 
támogatás 

összege 
(mFt) 

Költségvetési 
támogatás 

célja 

Ipar a Korszerű 
Mérnökképzésért 
Alapítvány 

930,2 100,0 %   

Mérnöktovábbképzés 
Fejlesztése Alapítvány 

99,6 0,025   

Illyés Gyula Irodalmi 
Alapítvány 

0,5 30,0%   

Pro Medicina Quinque 
Eclésiensis Alapítvány 

2,9 100,0%   

Környezetgazdálkodás 
Építészeti Eszközök 
Fejlesztéséért Alapítvány 

0,05 50,0%   

Pécsi Tudományegyetem 
Alapítvány 

18,0 100,0%   

Cultura Oeconomica 
Alapítvány 

23,2 0,0 %   
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Dunaújváros 
Felsőoktatásáért 
Alapítvány 

21,7 100,0%   

Kerpely Antal Kollégium 
Fejlesztési és Oktatási 
Alapítvány 

4,6 100,0%   

Lyceum Pro Scientiis 
Alapítvány 

 100,0%   

Fenomén Közhasznú 
Alapítvány 

 100,0%   

Humán Tőke Alapítvány   100,0%   
 
Az egyetemek, főiskolák által létrehozott alapítványok alapvetően anyagi támogatást 
nyújtanak az oktatásban résztvevőknek. Segítséget nyújtottak az oktatás színvonalának 
megtartásához, tevékenységük a hallgatók elhelyezési körülményeinek javítását, a 
közösségi élet (sport, kultúra), tudományos és tanulmányi munka anyagi és egyéb 
feltételeinek megteremtését szolgálta. 
 
A felsőoktatási intézmények működésére jelentős hatást gyakoroltak a szervezeti 
felépítést befolyásoló változások: szervezeti egységek, intézetek kialakítása, az 
egészségügyi struktúraváltással összefüggő intézményen belüli szervezeti átalakítások. 
 
Az intézmények a gazdasági önállóság lehetőségével élve a rendelkezésükre bocsátott 
előirányzatokkal, vagyonnal felelősségteljesen, fegyelmezetten gazdálkodtak. Jelentős 
erőfeszítéseket tettek a hatékony működés megteremtéséért, az európai szintű oktatás, 
gyógyítás, kutatás színvonalának biztosítása érdekében. 
 
 
3. cím: Közgyűjtemények 
 

Országos Széchényi Könyvtár 
Törzskönyvi azonosító száma: 309127 
Honlapjának címe: www.oszk.hu  
Magyar Országos Levéltár 
Törzskönyvi azonosító száma: 309172 
Honlapjának címe: www.natarch.hu  
Országos Színháztörténeti Múzeum és 
Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 309381 
Honlapjának címe: www.oszmi.hu  
Magyar Nemzeti Filmarchívum 
Törzskönyvi azonosító száma: 309556 
Honlapjának címe: www.filmintezet.hu  
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321150 
Honlapjának címe: www.skanzen.hu  

Országos Műszaki Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321215 
Honlapjának címe: www.omm.hu  
Magyar Nemzeti Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321226 
Honlapjának címe: www.hnm.hu  
Magyar Nemzeti Galéria 
Törzskönyvi azonosító száma: 321237 
Honlapjának címe: www.mng.hu  
Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti 
Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 329134 

 Honlapjának címe: 
www.ludwigmuseum.hu  
Közlekedési Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 308065 
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Petőfi Irodalmi Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321161 
Honlapjának címe: www.pim.hu  
Néprajzi Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321172 
Honlapjának címe: www.neprajz.hu  
Iparművészeti Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321183 
Honlapjának címe: www.imm.hu  
Magyar Természettudományi Múzeum  
Törzskönyvi azonosító száma: 321194 
Honlapjának címe: www.nhmus.hu  
Szépművészeti Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 321204 

 Honlapjának címe: www.szepmuveszeti.hu  
 

Honlapjának címe: www.kozmuz.hu  
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár 
Törzskönyvi azonosító száma: 598558 
Honlapjának címe: 
www.semmelweis.museum.hu  
Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum 
Törzskönyvi azonosító száma: 038906 
Honlapjának címe: www.mkvm.hu  
Országos Idegennyelvű Könyvtár 
Törzskönyvi azonosító száma: 309150 
Honlapjának címe: www.oik.hu 
Közgyűjteményi Ellátó Szervezet 
Törzskönyvi azonosító száma: 327592 

                                                                                                  millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat 14 096,4 2 179,7 11 916,7 7 615,0
Módosítások jogcímenként   
Országgyűlési hatáskörben 52,4  52,4 
Kormány, PM döntés alapján 1 138,5  1 138,5 610,4
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 70,2  70,2 16,0

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból   
Központi beruházás 1 475,7 393,8 1 081,9 
Fejezeti tartalék  -14,9  -14,9 25,7
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat 271,5  271,5 26,7
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás -92,6 -19,0 -73,6 -55,9

Előirányzatosítás intézményi hatáskörben    
2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele  1 195,3 1 195,3  211,5
Többletbevétel  2 603,4 2 603,4  394,1
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   -289,4
Módosított előirányzat 20 795,9 6 353,2 14 442,7 8 554,1

 
 

 
Megnevezés 

2006. évi 
tény  

2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007. évi 
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 20 746,1 14 096,4 20 795,9 19 884,0 96 96
ebből: Személyi juttatás 7 524,9 7 615,0 8 554,1 8 303,5 110 97

 Központi 
beruházás 3 745,0 0 1 482,7 1 482,7 40 100

Folyó bevétel 5 266,2 2 179,7 5 157,9 5 099,3 97 99
Támogatás 15 417,5 11 916,7 14 442,7 14 442,7 94 100
Előirányzat maradvány 1 269,4 0,0 1 195,3 1 189,2 94 99
Létszám (fő) 2 819 2 789  2 764 98  
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A közgyűjtemények címhez tartozó intézmények sikeresen látták el feladataikat, a 
múzeumok kiemelkedő munkát végeztek a kiállítások területén, nőtt a látogatószám, 
továbbá a befejezett fejlesztések révén olyan kiállítóterek kialakítására került sor, 
amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy nemzetközi cserekiállítások állandó 
helyszíneivé váljanak.  
 
Az intézmények tevékenységén belül fokozott hangsúlyt kapott a tudományos munka 
és a marketing tevékenység. A címhez tartozó intézmények feladata, illetve nagysága 
jelentősen eltér egymástól.  
 
Az egyes intézmények főbb tevékenysége: 
 
Országos Széchényi Könyvtár  
Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) alapfeladatait a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, 
valamint az alapító okirat tartalmazza. A könyvtár maradéktalanul teljesítette a 
nemzeti és nyilvános könyvtári alap- és országos feladatait. 
A hagyományos könyvtárlátogatók száma (a 220 nyitvatartási napon 224,5 ezer fő 
volt) szinten maradt, ugyanakkor a könyvtár távfelhasználása ugrásszerűen 
megnövekedett. 
Az intézményi bevételekre kedvező hatást gyakorolt, hogy a felhasználók körében 
népszerűvé vált a „születésnapi csomag”, amely egy adott évben, annak adott napján 
megjelenő hírlap cikkek másolatát tartalmazza, megmutatva, hogy milyen események 
voltak aznap. 
Az intézmény állománygyarapodása anyagi lehetőségek hiányában döntően a köteles 
példányok beérkezésére épül, ami kevesebb az előző évhez képest, mivel csökkent a 
hagyományos hordozón megjelenő kiadványok száma. A videó dokumentum állomány 
megnőtt, mivel az ORTT-nél letétként őrzött műsorfelvételek az OSZK tulajdonába 
kerültek. Megkezdte működését a Fénykép- és Fotóművészeti Tár, amelynek fő 
feladata az archív fotóanyag egységes tárolása és őrzése.  
Az OSZK lehetőséget kapott az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretei között 
induló országos közgyűjteményi digitalizálást előkészítő program tervezésére. 
A Nemzeti Ereklyehely kiállítótérben került megrendezésre pl. Kölcsey Ferenc – Erkel 
Ferenc: Himnusz kiállítás. A nagy kiállítások közül meg kell említeni a „Kék vér, 
fekete tinta” című arisztokrata könyvgyűjteményt bemutató kiállítást. 
Az intézmény vezetése mindent megtett a hatékony gazdálkodás érdekében, és külső 
támogatás bevonásával, pályázatokkal, valamint az előirányzatok közötti 
átcsoportosításokkal biztosították a szakmai munka végzésének feltételeit.  
 
Magyar Országos Levéltár  
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének ellenőrzését, valamint az általuk végzett 
iratselejtezés jóváhagyását, továbbá az illetékességből történő iratátvételt a levéltár 
illetékességi területén eredményesen végezte el. Az intézmény látogatottsága az előző 
évhez képest jelentősen emelkedett, 2.776 kutató, 22,5 ezer alkalommal kereste fel a 
levéltár kutatótermeit. 
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Az állományvédelemmel összefüggő feladatok ellátása vonatkozásában teljesítményük 
kiválónak értékelhető. Folytatódott a középkori oklevél és térkép gyűjtemény 
digitalizálása. 
A levéltári alapfeladatok között az iratanyag rendezettségi szintjének növelése, az 
indokolt selejtezések végrehajtása, valamint a segédletkészítés nélkülözhetetlen 
szakmai alapját képezi a kutathatóság, illetve az információszolgáltatás javításának. E 
tevékenységek – a korábbi évekkel ellentétben – jelentős elmaradást mutatnak, 
amelynek oka a rendkívüli sürgős intézkedést igénylő azbeszttartalmú dobozok 
azbeszt mentesítése. 
A levéltár az év folyamán 2.076 iratfolyóméter levéltári anyagot vett át az 
illetékességébe tartozó kormányzati szervektől, illetve a Központi Statisztikai Hivatal 
megszűnt levéltárától.  
Az intézmény közreműködött a Levéltári Szemle és a Turul című szakmai folyóirat 
szerkesztésében. 
A levéltár a szakmai feladatokat mindenkor a tőle elvárható magas színvonalon, 
körültekintő gazdálkodással teljesítette, szakmai tevékenysége – a fegyelmezett 
gazdálkodásnak köszönhetően – a beszámolási időszakban jelentősebb fennakadások 
nélkül, a működőképesség megőrzésével folyt.  
 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
Az intézmény legfontosabb feladata a magyar színháztörténet, valamint a jelenkori 
magyar színházművészet és színházi kultúra megismertetése. 
Az új feldolgozási stratégiának, valamint a pályázati forrásoknak köszönhetően 
jelentősen nőtt a digitális műtárgyállomány. 
A Bajor Gizi Színészmúzeum látogatottsága 2006-hoz viszonyítva kismértékben (5,5 
ezer főről 6 ezer főre) emelkedett. A kiállítások látogatottságát a megnyitókon kívül a 
bevezető vagy kísérő szakmai programok biztosítják. 
A 2007-es év legfontosabb eseménye a nemzetközi jelentőségű látványtervezői 
seregszemle, a Prágai Quadriennálé magyar részvételének megszervezése volt, amely 
10 ezernél több látogatót fogadott. Az intézményben felerősödött a múzeumpedagógiai 
és oktatói tevékenység, amely kapcsán szoros kapcsolat alakult ki a jövő nemzedék 
színházzal és a múzeum látogatóival. A kutatószolgálat ez évben is 3.400 kutatót és 
látogatót szolgált ki. 
Az állománygyarapodás fele állami támogatásból, a másik fele pályázati pénzekből 
valósult meg. Igen jelentős az ajándékozással megvalósult állománynövekedés, amely 
közül kiemelkedik Nádasdy Kálmán operarendező, színészpedagógus hagyatéka.  
Fontos lépések történtek a működési költségek racionalizálása érdekében, az év elején 
kitűzött célok megvalósultak, az intézmény fejlesztését szolgáló stratégiák kidolgozása 
elkezdődött, azonban a szakmai területeken jelentős, minőségi előrelépés egyelőre 
még nem tapasztalható.  
Az intézmény 2007. évi szakmai teljesítménye az év elején megfogalmazott célok és a 
teljesítés, illetve az elért eredmények ismeretében összességében jónak értékelhető. 
 
Magyar Nemzeti Filmarchívum 
Az Archívum eleget tett 2007-ben a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben és az 
egyéb hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírt feladatainak. Külön kiemelendő, 
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hogy bár – a jogszabályi előírásokkal ellentétben – nem került az ÁPV Zrt. részéről 
átadásra a nemzeti filmvagyon vagyonkezelői joga, az intézmény előkészítette a 
203/2006. (X. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott és rögzített pályázati kiírás 
tervezetét. 
Az intézmény vásárlás útján 8 filmmel gyarapította az 1945 előtti játékfilmes 
gyűjteményt. A köteles példányoknak köszönhetően az 1945 utáni magyar játékfilmek 
száma 20 filmmel, míg a külföldi játékfilmek száma 247 db-bal nőtt. Említést érdemel 
a magyar játékfilmek felújítása során elért eredmény is. Felújításra került pl. az 1945 
előtti magyar játékfilmek közül a „Bob herceg” és „A Pál utcai fiúk”. A filmterjesztési 
feladatellátás keretében az Örökmozgó Filmmúzeumban 1.100 előadás tartására került 
sor. A Filmkultúra című folyóirat ez évben is on-line formában jelent meg. 
Az intézmény a szakmai munka jelentős részét pályázatokkal elnyert forrásokból 
finanszírozta. 
 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Az intézmény 2007-ben a belső muzeológiai és kiállítás-üzemeltetési feladatokat 
helyezte a középpontba. Az előző évhez képest jelentősen felgyorsult a revíziós és a 
műtárgyvédelmi (restaurálás, tisztítás) munka, a látogatók magas színvonalú 
kiszolgálása érdekében az ismeretátadás új módszerét vezették be az ún. élő múzeum 
koncepcióval.  
Az intézményi struktúrában is változás történt: a korábbi 16 fős vezetést, egy 8 fős 
operatív management váltotta fel. 
A 205,4 ezer látogatóval jelentős növekedés (51 %) tapasztalható, az előre megrendelt 
programokat (céges, konferencia, esküvő, stb.) vizsgálva.  
Példamutató a múzeum 2007. évi mélyreható látogatóvizsgálata (kérdőív, látogatási 
napló, fotónapló) a látogatói elégedettség, motivációk feltérképezése érdekében. Az 
intézmény a hagyományos látogatók számának további emelése érdekében növelte a 
médiában (sajtó, TV, rádió, web) való megjelenéseinek számát. 
Interneten a Múzeum állandó kiállításairól 148 db rövid film került feltöltésre, hogy 
ezzel is segítse a látogatók tájékozódását és látogatásuk előkészítését. 
A 2007-es év központi feladatát jelentette a Skanzen Örökség Program 2007-2010 
projekt előkészítése. 
Az intézmény kutatásainak középpontjában a tájegység előkészítéshez kapcsolódó 
néprajzi és építészeti terepmunka (Észak-Magyarország), a 20. század néprajzi 
kutatása és az erdélyi terepkutatások álltak. 
2007. évben második alkalommal került sor a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
rendezvénysorozat megszervezésére. A kidolgozott tematikához 70 múzeum 400 
rendezvénnyel csatlakozott. 
Az év során az intézmény kiadta évkönyvét, valamint információs lapját, a Tékát. 
A belső szerkezeti és üzemeltetési átalakítások az erőforrások maximálás kihasználását 
és a gazdaságos működtetést sikerrel célozták meg. 
Az intézmény 2007. évi szakmai teljesítménye az év elején megfogalmazott célok és a 
teljesítés, illetve az elért eredmények ismeretében összességében kimagaslónak 
értékelhető. 
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Petőfi Irodalmi Múzeum 
A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) gyűjtőköre kiterjed a magyar irodalom egészének 
tárgyi, képi, valamint kéziratos és nyomtatott formában található emlékeire, illetve 
hangzó dokumentumaira. 
A múzeum a gyűjteménygyarapodás kétharmadát pályázati pénzből valósította meg, a 
gyűjtemény nagysága pedig az év közbeni felajánlásokkal nőtt. Az állományvédelem 
terén többletfeladat keletkezett a kézirattárban a raktár beázása miatt. 
Kiemelkedő a múzeum profiljából a nemzeti irodalom életrajzi forrásainak feltárása, 
indexálására létrehozott „Magyar életrajzi index”. 
A látogatószám 96 ezer fő volt, amelyből az állandó ingyenes kiállítást 77 ezren 
látogatták. Az év során 6 állandó kiállítást, 15 időszaki kiállítást rendeztek, valamint 7 
vándorkiállítást is szerveztek. A tárlatvezetések száma: 155 alkalom, szakvezetések 
száma: 40 alkalom, idegen nyelvű vezetések: 40 alkalom volt. A PIM portálon 2007. 
évben 1,4  millió oldalletöltést számláltak. 
Az Erkélyes teremben és az Aulában elhelyezett nagy méretű monitoron zsúfoltság 
esetén a nagy rendezvények programja is élvezhetővé vált a nagyközönség számára. 
A PIM számos országos célfeladatot is gondoz: a múzeumok modernizációja, a vidéki 
múzeumi könyvtárak és az emlékházak megújításának koordinálása is a feladatai közé 
tartozik. A PIM megalakította a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületét, és 
megkezdte az emlékházak hatékony hálózati együttműködési feltételeinek kialakítását. 
2007-től többletfeladatként a PIM átvette a Digitális Irodalmi Akadémia működtetését.   
 
Néprajzi Múzeum 
A múzeum feladata, gyűjtőköre kiterjed a magyar, valamint az európai és az Európán 
kívüli népek néprajzi tárgyi, írásos, képi, mozgóképi és hangzó emlékeire és ezek 
dokumentációjára. 
 
Az intézmény ingyenes állandó kiállítását 56,5 ezer fő, míg a fizetős időszaki kiállítást 
115,8 ezer fő látogatta. A média megjelenésnek is köszönhetően a látogatószám 
tekintetében 29 %-os növekedés tapasztalható a tavalyi adatokhoz képest, ami 
elsősorban az állandó kiállítás látogatószámának növekedéséből adódik (43%-os). 
 
A műtárgyak raktározási körülményeiben lényeges előrelépés történt a törökbálinti 
raktár egyik részének teljes felújításával, valamint a múzeum épületében a tetőtéri 
raktárak bővítésével. 
 
A szakmai és üzemeltetési források csökkenése ellenére az intézmény üzembiztos 
működése biztosított és a szakmai feladatok mutatói a tavalyi adatokhoz képest 
bővülést jeleznek.  
 
Az intézmény 2007. évi szakmai teljesítménye az év elején megfogalmazott célok és a 
teljesítés, illetve az elért eredmények ismeretében összességében jónak értékelhető. 
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Iparművészeti Múzeum  
Az intézmény gyűjtőköre elsősorban a magyar és nemzetközi iparművészet alkotásaira 
terjed ki a középkortól napjainkig. 
Az intézmény a 111. évfordulóját is kiállításokkal ünnepelte. A 2007. évi időszaki 
kiállítások közül kiemelkedik a „Tiffany és Gallé”, a „Habán mítosz”, valamint az 
Oszmán-Török szőnyeg kiállítás. Minden tervezett kiállítás megvalósult. A folyamatos 
fejlesztések és változások eredményeképpen az intézmény kifelé megnyilvánuló 
arculata, kiállításainak és rendezvényeinek színvonala emelkedő tendenciát mutatott.  
Az intézmény 2007. évi 10 fős létszámcsökkentés mellett – a kiállítási feladatokon 
túlmutató – egyéb, munkatervben foglalt kötelezettségeit elfogadható színvonalon, 
nagyobb részben teljesítette. 
A Múzeum állandó ingyenes kiállítását 36 ezer fő, a fizetős belépőjegyes időszaki 
kiállítást 76 ezer fő látogatta. A látogatólétszám az elmúlt évvel összehasonlítva 53%-
kal nőtt, ami kimagasló eredmény a magyar múzeumok között.   
A gyűjtemény revíziójának munkálatai előrehaladtak, azonban ez még nem tükröződik 
a hozzáférés tekintetében, például a honlapon keresztül csak ízelítőül láthatóak a 
kiemelt gyűjteményi darabok.  
A fejlődési mutatók sorában kimagasló progressziót mutat a közművelődési 
tevékenységek és a média-megjelenések száma.  
 
Magyar Természettudományi Múzeum 
A múzeum gyűjtőköre kiterjed a természettudományok körében jelentős tárgyi 
emlékekre, az ásványi- és kőzettan, a föld- és őslénytan, a növénytan, az állattan, és a 
történeti embertan területéről származó dokumentációs anyagokra. 
Az intézmény impozáns számú gyűjteményrendezési (92 ezer), nyilvántartási (13,6 
ezer egyedi, 300 fiók) és revíziós (3 gyűjtemény és könyvtár teljes) munkát végzett, 24 
nemzetközi projektben vett részt, 169 tudományos téma művelése történt, a Széchényi 
Zsigmond vadászati könyvtár klimatizálása megvalósult.  
A látogatók kiszolgálásának színvonalát infrastrukturális fejlesztésekkel, a hozzáférést 
változatos szolgáltatás-csomagokkal javították.  
A kutatószolgálat, muzeológiai feltárás területén szintén kiemelkedő fejlesztés történt 
az eCASTEX EU projektben való részvétellel, on-line digitális adatbázis kiépítésével. 
A muzeológiai munka, az oktatás-képzés, a tudományágak művelése és a 
tudományszervezés egymást támogató, arányos egységben működik. A 
múzeumpedagógiai programok között erősödtek a kreatív gyermekfoglalkozások. 
A közművelődés területén kiemelkedően sikeres volt a „Patagónia óriás dinói” című 
időszaki vendégkiállítás. Jórészt ennek köszönhető, hogy a látogatói létszám elérte a 
250 ezer főt. Az összes látogatók esetén 46 %-os a növekedés, de az időszaki 
kiállítások fizető látogatóinak a száma több mint a duplájára nőtt. A jegybevétel 45%-
kos növekedése a sikeres kiállítás politikának és látogatóbarát környezetnek 
köszönhető.  
A tervet magas szakmai színvonalon teljesítették. 
 
Szépművészeti Múzeum  
Az intézmény 2007-ben a belső muzeológiai és kiállítás-üzemeltetési feladatokat 
helyezte a középpontba.  
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Jelentős eredménynek tekinthető, hogy átfogó igényű, ütemezett, számonkérésre 
alkalmas tudományos terv készült, melynek 2007-re vállalt feladatai teljesítésre 
kerültek. 
Az összes évi gyarapodás 172 tétel, melyből a grafikai anyag 152 tétellel szerepel. 
Jelzés értékű a letéti anyag számának és arányának növekedése, amely hosszú távon 
nem pótolhatja a jelentős vásárlások elmaradását.  
A tavalyi évhez hasonlóan egyenletesen folytatódott a revíziós és a műtárgyvédelmi 
(restaurálás, tisztítás) munka. 
A látogatók magas színvonalú kiszolgálása példaértékű kezdeményezéssel bővült. A 
múzeum önkéntes programja az információátadás újszerű és igen hatékony formáját 
honosította meg hazánkban is (közel 80 önkéntes, 867 munkanapon teljesített 
szolgálatot). A múzeum kidolgozta a múzeumi önkéntesek képzési és továbbképzési 
rendszerét és bevezette az angol nyelvű önkéntes képzést is. 
A legnagyobb kiállításokhoz (Van Gogh Budapesten, valamint „….és akkor 
megérkeztek az inkák” Kincsek a spanyol hódítás előtti Peruból) önálló honlapok 
készültek. 
Nemzetközi statisztikák alapján 2007. évre a világ legvonzóbb múzeumai közé került a 
Szépművészeti Múzeum. Az éves látogatószám 763 ezer fő volt. Ezen belül a „Van 
Gogh Budapesten” kiállítás 485 ezer fős látogatói létszámával nemzetközi rekordnak 
tekinthető, a világ negyedik leglátogatottabb tárlata volt.   
A 9 állandó kiállításon kívül 11 időszaki (ebből 3 a Vasarely Múzeumban), 4 „Évszak 
Műtárgya” kiállítás került megrendezésre.  
Valamennyi kiállításhoz (11) katalógus készült, mely időben megjelent, továbbá 50 
tudományos cikk, 21 tanulmány és 2 disszertáció készült el.  
A múzeum 15 éves szünet után ismét jelen van a vidéki városok kiállítóhelyein.  
A múzeum virtuális bejárata a honlap, melyen napi ezer látogató lép be, hogy virtuális 
múzeumi sétán megtekintse a gyűjtemény mintegy 300 főművét. 
A múzeum gondozásában megjelent (két havonta, 3 ezer példányban) a MúzeumCafé 
című kiadvány is, amely a múzeumi élet magazinja kíván lenni. 
Teljesült a múzeum épületének barátságossá tétele, a múzeumi bolt, az épületen belüli 
információs eszközök bővítése. 
A Szépművészeti Múzeumi Szolgáltató Kht. részesedése a Vtv. hatályba lépésével 
kivezetésre került a nyilvántartásból.  
A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése kiemelt projektjavaslatként 
megfogalmazásra került. 
A Szépművészeti Múzeum a 2007. évben kiváló szakmai teljesítményt nyújtott. 
 
Országos Műszaki Múzeum  
A múzeum vezetése év közben változott: a főigazgató helye, aki a Közlekedési 
Múzeum élére került, nem került betöltésre, változás történt a gazdasági igazgató 
státuszában is.  
A múzeum második félévi fő célkitűzése – összhangban a 2118/2006.  (VI. 30.) Korm. 
határozat előírásaival – a Közlekedési Múzeummal történő integráció előkészítése 
volt. Elkezdődtek az összevonást megalapozó gyűjteményértékelő viták, valamint a 
szakmai, jogi, személyzeti, költségvetési kérdésekkel kapcsolatos munkálatok.  
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A látogatók száma jelentősen, 25 %-kal nőtt (87 ezer fő), az időszakos kiállítások 
bevétele szintén több a tavalyinál. A múzeumpedagógiai foglalkozások és résztvevőik 
száma a Tanulmánytár miatt nőtt. A kutatószolgálatot alacsony számban vették 
igénybe.  
 
Magyar Nemzeti Múzeum 
A Magyar Nemzeti Múzeum alapításának 205. évében meghatározó esemény volt a 
„Dzsingisz kán és öröksége”, valamint „A tatárjárás” című kiállítások bemutatása, 
amely nagy publicitást és 114 ezer látogatót eredményezett. A 23 db magyarországi és 
1db külföldi (Auschwitz) állandó kiállítást 574 ezer fő látogatta ingyenesen, a 27 db 
időszaki kiállítást 248 ezer fő látogatta. A látogatók száma az eddigi csökkenő 
tendenciát követően nőtt kb. 10%-kal, a jegybevétel pedig közel hétszeresére 
emelkedett. Az intézmény egészéről elmondható, hogy arculata nyitottabbá vált, a 
feladatok tervezettsége javult, amely valószínűleg már az ISO rendszer 
eredményességének is köszönhető. 
A régészek ásatásai során feltárt anyagok elsősorban tudományos szempontból 
értékelhetők, mivel értékes lelet az idény alatt nem volt. Az intézmény az év során 
1116 db műtárgyat kölcsönzött 20 alkalommal 8 országba. 
A múzeum a gyűjteményi munka, a kiállítások és a műtárgyvédelem területén a 
munkatervben foglaltakat teljesítette. A műtárgyállomány digitalizálása folyamatos, de 
a honlapon nincs még hozzáférési lehetőség. A kutatási szabályzat és a kutatási 
engedély kérelem viszont már letölthető a honlapról.  
Az országban elsőként akkreditálták a Történeti Tár plakátgyűjteményének 
számítógépes nyilvántartását. 
A közönség jobb kiszolgálása érdekében tett jelentős előrelépés, hogy az időszakos 
kiállításokhoz is külön programcsomagok készülnek. Az országos múzeumi 
rendezvényekben, programokban meghatározó módon részt vesznek, fő szervezői a 
Múzeumok Majálisának. Az intézmény a 2007. évben biztosítani tudta színvonalas 
működését. 
 
Magyar Nemzeti Galéria  
A Magyar Nemzeti Galéria 2007-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, ezért 
szakmai programjainak jelentős része a jubileumhoz kötődött. Ezek közül a 
legjelentősebbek „A restaurálás művészete. 50 év kiemelkedő restaurálásai a Magyar 
Nemzeti Galériában” és „A szóra bírt műtárgy” című kiállítás. A Vaszary János életmű 
kiállításnál és a szentpétervári Ermitázzsal közösen megrendezett, Zichy Mihály, a 
rajzoló fejedelem munkásságát bemutató tárlatnál jelentős látogatói létszámot 
regisztráltak. Nem várt sikert hozott az „57 – Ötven hét” elnevezésű, heti 
rendszerességgel ismétlődő szakmai vezetés, amelyet az intézmény 2008-ban is 
folytatni kíván. 
Az intézmény helyiséggondjain enyhített a Galéria új, „A” épületének 2006-ban 
történt beüzemelése. Az új szárnyban tudatosan törekedtek a látogatók magasabb 
szintű kiszolgálására (akadálymentesítés, baba-mama szoba, bővülő belső információs 
rendszer). 
Az intézmény gyűjteményének gyarapodásában az előző évhez képest 45%-os 
visszaesés tapasztalható, a restaurált műtárgyak száma viszont a 2006. évhez 
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viszonyítva 22%-kal nőtt. Ez a nagy jubileumi kiállításra történő felkészüléssel 
magyarázható.  
A múzeumi pedagógiai programok között erősödtek a kreatív foglalkozások. A 
múzeum honlapján elindult a „gyerek oldal” különböző játékokkal. 
A szakmai munkát illetően jelentős előrelépés volt a 2006-ban bevezetett MuseumPlus 
nevű múzeumi nyilvántartási rendszer kiszélesítése a Kommunikációs Igazgatóság 
által koordinált DAR (digitális archiválási rendszer) céljaira. Az új szerzemények 
feldolgozása naprakész, a leltárkönyv-karton feldolgozottsága teljes. 
Az intézmény művészettörténészei rendszeresen publikálnak itthon és külföldön.  
A 2007. évi látogatószám meghaladja 350 ezer főt. A Múzeumok Éjszakáján a 
Galériának 12 ezer látogatója volt.  
 
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 
A múzeum legfontosabb feladatát a kortárs művészettel kapcsolatos 
gyűjteménygyarapítás és nyilvántartás képezi. A 11 időszaki kiállításon a belföldi és 
nemzetközi kortárs képzőművészet legújabb irányzatainak bemutatása történt meg. 
Az intézmény 2007. évi feladatait magas színvonalon, a munkatervében foglaltaknak 
megfelelően teljesítette. Minden tervezett kiállítás megvalósult. Az igazgató váratlan 
halálát követően az intézményi működés hirtelen megakadása és újragondolásának 
kényszere miatt az új gyűjteményi kiállítás előkészítése lelassult, és néhány feladat 
befejezése csorbát szenvedett, így a kiállítás katalógusa nem jelent meg, és a tervezett 
honlap sem indulhatott útjára.  
Az intézmény látogatószáma az elmúlt években folyamatosan, de kis mértékben 
növekszik. Az állandó kiállítást 39 ezer fő, míg az időszaki kiállítást közel 17 ezer fő 
látogatta. A várból való leköltözéssel párhuzamosan megfigyelhető a látogatói kör 
átrendeződése. Míg a várban a közönségnek mintegy 60 %-a külföldi turista volt, 
addig a Művészetek Palotájában a látogatók 80 %-a magyar.  
A fejlődési mutatók vonatkozásában említést érdemel, hogy a 2007. évben rendezett 
sikerkiállításoknak köszönhetően (Nádler, Breuer, Fehér) a fizető felnőtt látogatók 
száma 48 %-kal, a fizető diákok száma 41 %-kal, míg a kedvezményes látogatók 
száma 36 %-kal nőtt. E számadatok a magyar múzeumi rendszer egészét tekintve is 
kimagasló eredményként könyvelhetők el.   
Az intézmény bevételi tervét teljes mértékben teljesítette, sőt a tervezetthez képest 
mintegy 15%-os növekedést tudnak kimutatni.   
A múzeum 19 kortárs művet vásárolt az év folyamán, melyek forrásának nagy részét 
pályázat útján biztosította. 
 
Közlekedési Múzeum  
A Múzeum felügyelete 2007. január 1-jével került az OKM-hez a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztériumtól a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtásaként. 
Fő cél volt 2007-ben az Országos Műszaki Múzeummal tervezett integráció 
előkészítése. Elkezdődtek az összevonást megalapozó gyűjteményértékelő viták, 
valamint a szakmai, jogi, személyzeti, költségvetési kérdésekkel kapcsolatos 
munkálatok.  
A gyűjtemény gyarapítása (27 tétel) nem érte el a tavalyi szintet. A szakmai 
nyilvántartás naprakész. A raktári helyzetet belső munkával, átrendezéssel sikeresen 
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javították. Az állományvédelem feltételeit biztosítják, fontos eredmény, hogy a 
restaurátor-létszám 8 főre nőtt.  
A tudományos kutatás folyamatosan magas színvonalú, 34 publikáció jelent meg. 
A 12 tervezett időszakos tárlat mellett 6 kisebb, terven kívüli is nyílt. Az időszakos 
kiállítások bevétele több mint 20 %-kal nőtt. A múzeumpedagógiai programok a 
kiállításokra épülnek, jó színvonalúak.  
A kutatószolgálatot 150 fő vette igénybe, katalógus, évkönyv vagy egyéb tudományos 
kiadvány viszont nem jelent meg. 
 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 
A Múzeum felügyelete 2007. január 1-jével került az OKM-hez az Egészségügyi 
Minisztériumtól a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtásaként. A múzeum 
legfontosabb feladata a magyar és európai orvoslás, gyógyszerészet és egészségügy 
tárgyi, írásos és képi emlékeinek gyűjtése, feldolgozása és a közönség elé tárása. 
Az intézmény látogatószáma közel 16 ezer fő, ami a tavalyihoz képest igen jelentős, 
36 %-os növekedést mutat, a diák látogatókat tekintve pedig még jelentősebb (50%) a 
növekedés. Mindez a múzeumpedagógiai foglalkozások számának emelkedéséből, a 
népszerű időszaki tárlatokból, valamint a sikeres Múzeumok Éjszakája programjukból 
adódik. 
Az intézmény megkezdte a megyei múzeumok kezelésében lévő orvos- és 
gyógyszerészettörténeti gyűjtemények felmérését egy országos digitális adatbázis 
létrehozása céljából. 
A dologi kiadások csökkenése ellenére az intézmény üzemszerű működése biztosított 
volt és szakmai programját teljesítette úgy, hogy látogatószáma közben nőtt. Az 
intézmény pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Közgyűjteményi Ellátó 
Szervezet látja el. 
 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
A múzeum 2007. január 1-jével került az OKM-hez a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztériumtól a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat végrehajtásaként. A főbb 
eredménymutatókban megjelenő szempontok alapján egyértelmű, hogy az intézmény 
kiállítási, múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati, marketing, PR, továbbá 
publikációs és digitalizálási tevékenységét tekintve kiemelkedően eredményes évet 
zárt személyi és infrastrukturális, valamint anyagi mozgásterét, lehetőségeit e 
tekintetben messzemenőkig kiaknázva, 35 %-os bevételi túlteljesítés mellett. A 
hatékonyság és eredményességi mutatók értékeit a szakmai-gyűjteményi munka 
(nyilvántartás, raktári helyzet) kevésbé pozitív megítélése befolyásolta. Összességében 
azonban az intézmény 2007. évi működése kifejezetten jónak értékelhető. 
 
Országos Idegennyelvű Könyvtár 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár – mint országos szakkönyvtár – legfontosabb 
feladata a modern világirodalom, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a nép- és 
műzene, valamint a nemzeti kisebbségekre vonatkozó irodalom tárgykörébe tartozó 
dokumentumok gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása. A szakmai munka 
hatékonyabb végzése érdekében szervezeti átalakításokat hajtottak végre. A dologi 
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kiadások folyamatos csökkentése miatt 2007-ben visszaesett az állománygyarapításra 
fordítható keret. 
A rendelkezésükre álló források hatékony kezelésével az intézmény zökkenőmentesen 
működött. A hatékony szakmai és a minőségfejlesztéssel kapcsolatos fejlesztések 
eredményeként a regisztrált könyvtárolvasóinak száma 6 ezer főre emelkedett, ami 
20%-os emelkedést mutat. A kölcsönzések száma 80 ezer fölött, a távfelhasználók 
száma sokszorosára nőtt, ami több mint 160 ezer látogatást jelent. 
Civil szervezetek jöttek létre a könyvtár támogatására („Hogy az idegen nyelv ne 
legyen idegen”, „KÖNYV(tár)TÁMASZ Egyesület, az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár Baráti Köre). A könyvtár ismertsége a használók körében növekedett és 
egyre markánsabban jelent meg a magyar könyvtári rendszerben.  
 
Közgyűjtemény Ellátó Szervezet 
Az intézmény az Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény alapító okiratában 
foglalt feladatok módosításával 2007. január 1-jétől Közgyűjtemény Ellátó Szervezet 
elnevezéssel folytatta tevékenységét. Az intézmény a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. 
határozatban foglaltak alapján a közgyűjtemények ingatlan- és egyéb eszközei 
üzemeltetési, beszerzési, ellátási, szolgáltatási, pénzügyi és gazdasági tevékenységre 
irányuló szolgáltatási feladatok ellátását végzi 2009. január 1-jétől. 2007. évtől ezt a 
tevékenységet megállapodás alapján a részben önálló Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum, Könyvtár és Levéltár tekintetében végezte. 
Az intézmény a rendelkezésére bocsátott költségvetési támogatást az 
alaptevékenységeinek színvonalas ellátásához használta fel. 
 
 
4. cím: Művészeti intézmények 
 
Magyar Állami Operaház 
Törzskönyvi azonosító száma: 309435 
Honlapjának címe: www.opera.hu 
Pesti Magyar Színház 
Törzskönyvi azonosító száma: 309512 
Honlapjának címe: www.magyarszinhaz.hu 
Honvéd Együttes 
Törzskönyvi azonosító száma: 701224 
Honlapjának címe: www.honvedart.hu 
Műcsarnok 
Törzskönyvi azonosító száma: 323066 
Honlapjának címe: www.mucsarnok.hu 
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                                                                                                 millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat 8.882,1 1 960,7 6 921,4 5 711,1
Módosítások jogcímenként   
Országgyűlési hatáskörben   
Kormány, PM döntés alapján 697,2  697,2 553,8
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 145,9  145,9 

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból   
Központi beruházás 37,6 37,6  
Fejezeti tartalék -255,5  -255,5 
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat   
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás   -123,5

Előirányzatosítás intézményi hatáskörben    
2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele  384,0 384,0  58,3
Többletbevétel  323,5 323,5  114,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   -743,2
Módosított előirányzat 10 214,8 2 705,8 7 509,0 5 571,0

 
 

 
Megnevezés 

2006. évi 
tény  

2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007. évi 
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban,  egy tizedessel %-ban 

Kiadás 10 239,2 8 882,1 10 214,8 9 606,3 94 94
ebből: Személyi juttatás 5 517,0 5 711,1 5 571,0 5 355,4 97 96

 Központi 
beruházás 94,3 0,0 37,6 37,6 40 100

Folyó bevétel 2 047,8 1 960,7 2 321,8 2 040,7 100 88
Támogatás 8 287,3 6 921,4 7 509,0 7 509,0 91 100
Előirányzat maradvány 328,9 0,0 384,0 348,7 106 91
Létszám (fő) 1 535 1 440  1 340 87  
 
Magyar Állami Operaház  
Az elmúlt évben nyugvópontra került az Operaház vezetése körül kialakult problémás 
helyzet, a korábbi miniszteri biztos nyerte el a főigazgatói posztot.  
Az intézmény számára a legnagyobb problémát az Erkel Színház bezárása jelenti, az új 
vezetés feladata a színház jövőbeni szerepének meghatározása, az újjáépítés során 
létrejövő épület szerepének pontos definiálása. 
 
A 2007-es naptári évben a Magyar Állami Operaház az Andrássy úti épületben 160 
opera- és 53 balett-előadást, 8 koncertet, az Erkel Színházban a 2007. május 31-ei 
bezárásig 45 opera- és 15 balett-előadást, a helyére lépő Thália Színházban 14 
operaelőadást tartott. Az összességében 295 előadásszám megfelelőnek mondható a 
május 31. óta egy állandó játszóhellyel rendelkező intézménynél. 
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Az előadásokra az Operaházban 218 ezren, az Erkel Színházban 80 ezren, a Thália 
Színházban 4 ezren váltottak jegyet. Ez összességében 40 ezer fizető nézővel 
kevesebb, mint 2006-ban. 
 
Az Operaház 2007-ben 38 féle operát és 9 féle balettet játszott, ami nagy repertoárnak 
tekinthető. Összesen 7 bemutatót tartottak (5 opera és 2 balett), ami jelentős javulás az 
elmúlt évekhez képest. 
 
Több művésze külföldi vendégszereplésen vett részt: a Kolozsvári Magyar Operában a 
Bohémélettel, a Varsói Állami Operaházban a Kodály-évforduló kapcsán magyar 
esttel. 
A hazai Elektra-bemutatón Agnes Baltsa és Nadine Secunde rangos énekművészek 
szerepeltek. 
 
2007-ben megszűnt az elmúlt években sikeresen működő Opera-stúdió. 
 
Pesti Magyar Színház  
A Pesti Magyar Színház 2007-ben is megőrizte széles repertoárját. Három 
nagyszínpadi bemutatót tartott: Jean Anouilh: Becket, vagy Isten becsülete, Tamási 
Áron: Ábel, Szigligeti Ede: Liliomfi. Jelenleg 19 előadást tartanak műsoron, biztosítva 
a hatékony népszínházi működést. Az új bemutatókkal együtt a nagyszínpadon 15, a 
stúdiószínpadon 9 féle előadás volt műsoron. 
 
A Pesti Magyar Színiakadémia a 2006/2007-es tanévben 31, a 2007/2008-as tanévben 
36 növendékkel folytatta a színészképzést. 
 
Kiegészítő művészeti tevékenységként 4 egymást követő kiállítást rendeztek (a 
Macskafogó rajzfilmen és színpadon, 40 éves az akadémiai színészképzés, Szakácsi 
Sándor emlékkiállítás, a Liliomfi a régi Nemzeti Színházban), működtették Baráti 
Társaságukat, színházbejárásokat szerveztek. 
A Nemzeti Színház „Örökös Tagság” Alapítvány által továbbra is méltó elismerésben 
részesítették a kiemelkedő szakmai és példamutató emberi értékkel rendelkező 
művészeket. 
A tervezett 93 ezres nézőszámot elérték, aminek növelése érdekében segítik az ifjúsági 
korosztály színházba jutását és bérletet vezettek be a stúdiószínházban is. 
 
Honvéd Együttes 
A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Honvéd Együttes 2007. 
augusztus 31-én megszűnt, mint központi költségvetési szerv. Feladatait az OKM által 
2007. július 1-jén megalapított Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. vette át. 
Művészeti és gazdasági tevékenységét az első félévben nagymértékben meghatározta 
feladatainak más formában történő ellátásra való felkészülés, valamint a költségvetési 
szerv működtetése. 
 
Az együttes hat művészeti karával – állandó játszóhely híján utazó színházként – 2007. 
augusztus 31-éig összesen 233 előadást adott, amelyből 208 belföldön, 25 külföldön 
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valósult meg. Emellett részt vett az ISPA new york-i, valamint az IAMA londoni 
konferenciáján. 
 
Az év során több fesztiválon (Budapesti Tavaszi Fesztivál, Varadinum Fesztivál – 
Nagyvárad, Miskolci Opera Fesztivál, Művészetek Völgye, Zempléni Fesztivál, 
Budafoki Borfesztivál) is bemutatkozott.  
 
A Honvéd Táncszínház és a Budapest Táncegyüttes műsorán a „Székelyfonó felújított 
változata, a „Monarchia – népek tánczai” c. monumentális produkció, valamint a 
„Metamorfózisok” c. táncköltemény szerepelt. A Honvéd Férfikar bemutatta a 
„Honvéd Férfikar és a Crossover” c. koncertet és a „Honvéd Férfikar és barátai” c. 
koncertsorozatot. A Honvéd Kamaraszínház új produkciói, a „Boszorkánydal” és a 
„Lyzisztraté” című előadások mellett a „Csak a bor, csak a nő” című új összeállítással 
kedveskedett a rajongóknak. A Honvéd Együttes Népi zenekara és a Hegedős Együttes 
számos rendezvényen, illetve produkcióban vett részt. 
 
Műcsarnok 
A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Műcsarnok, mint 
központi költségvetési szerv, 2007. augusztus 31-ével megszűnt. Az Ernst Múzeum 
Közhasznú Társaság 2007. július 1-jétől Műcsarnok Nonprofit Kft-ként működött 
tovább és átvette a megszüntetett Műcsarnok feladatait. 
 
Működése alatt megvalósított nagy volumenű saját produkciók az alábbiak voltak: 
 
• A „DREAMLANDS BURN/Álmok égő tájain” – Kortárs képzőművészet Észak-

Európából c. tárlat majd két éves előkészítő munka nyomán jött létre, melyet 
helyi kutatómunka előzött meg. Skandináv szakintézményekkel, diplomáciai 
testületekkel kialakított kapcsolatrendszer eredményeképpen 5 ország, 52 művész 
és művészcsoport, 20 különleges installáció, 33 film képviseltette magát a 
projektben. A kiállításhoz a Menü Pont galériában tematikus vetítések 
kapcsolódtak. 

• A „Kempelen – Ember a gépben” c. kiállítás tudománytörténeti és hatástörténeti 
aspektusból vizsgálta azokat a találmányokat, amelyek a felfedező nevéhez 
fűződtek. A tárlat látványos, interaktív művek révén lehetőséget adott a 
látogatóknak, hogy játsszanak bizonyos műalkotásokkal. A rendezvényhez 
konferencia is kapcsolódott, további kísérő rendezvényei: tudományos 
szimpózium, sakkrendezvények, gyermekeknek szóló múzeumkommunikációs 
program. 

• A „VETÍTÉS” – The Projection Project: Budapest epizód c. képzőművészeti 
kiállítás egy nemzetközi együttműködés eredménye. Sugár János, Várnai Gyula 
és Kaszás Tamás egyedi installációkat mutattak be, amelyek  önálló alkotások 
voltak, és gazdagították a hazai művészet jelentős produkcióinak palettáját. 

 
Kiemelkedő kísérő rendezvény volt a „BUDAPEST SLAM”, a költőket és rappereket 
egymás mellé szervező esemény, melyből egy egyedi DVD került kiadásra. 
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A Műcsarnok több szakmai beszélgetésnek és konferenciának adott helyet. Az AICA-
val és a BBS-el való együttműködés folyamatos volt. Megvalósultak külső cégek 
rendezvényei: Antik Interieur, Plug, Lakástrend szakvásárok, valamint egyéb 
rendezvények: T-Mobil Kapcsolat koncert. 
 
 
6. cím: Egyéb kulturális intézmények 
 

Hagyományok Háza 
Törzskönyvi azonosító száma: 309480 
Honlapjának címe: 
www.hagyomanyokhaza.hu 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Törzskönyvi azonosító száma: 307639 
Honlapjának címe: www.koh.hu 
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
Törzskönyvi azonosító száma: 327877 
Honlapjának címe: www.mag.hu 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
Törzskönyvi azonosító száma: 327866 
Honlapjának címe: www.kosz.gov.hu 

Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus 
Törzskönyvi azonosító száma: 309237 
Honlapjának címe: www.mmi.hu 
Balassi Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 598756 
Honlapjának címe: www.bbi.hu 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 
Törzskönyvi azonosító száma: 329309 
Honlapjának címe: www.nka.hu 
 
 

                                                                                                   millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat 10 986,8 2 166,4 8 820,4 5 130,3
Módosítások jogcímenként   
Országgyűlési hatáskörben   
Kormány, PM döntés alapján 1 110,9  1 110,9 665,9
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 8,5  8,5 0,2

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból   
Központi beruházás 702,0 405,0 297,0 
Fejezeti tartalék  4,5  4,5 17,8
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat 813,4  813,4 52,5
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás 319,9 319,9  7,1

   2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele 415,8 415,8  
Előirányzatosítás intézményi hatáskörben    
2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele  1 426,7 1 426,7  169,3
Többletbevétel  2 265,8 2 265,8  164,2
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   -141,8
Módosított előirányzat 18 054,3 6 999,6 11 054,7 6 065,5
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Megnevezés 

2006. évi 
tény  

2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007. évi 
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban,  egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6 962,7 10 986,8 18 054,3 15 796,1 227 87
ebből: Személyi juttatás 2 631,1 5 130,3 6 065,5 5 573,2 212 92

 Központi 
beruházás 339,3 0,0 702,0 702,0 207 100

Folyó bevétel 2 238,9 2 166,4 5 157,1 4 615,4 206 89
Támogatás 4 579,4 8 820,4 11 054,7 11 054,7 241 100
Előirányzat maradvány 1 228,1 0,0 1 842,5 1 821,2 148 99
Létszám (fő) 401 1 095  1 361 339  
 
A fejezeti szervezeti struktúra racionalizálása során került sor az eddig külön cím alatt 
szereplő azonos szakmai besorolású intézmények egy cím alá történő csoportosítására. 
Ennek során került az Egyéb kulturális intézmények közé a Hagyományok Háza a 3. 
címből, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus a 4. címből és az Állami Műemlék-
helyreállítási és Restaurálási Központ, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a 
Műemlékek Állami Gondnoksága az 5. címből.  
 
A Kormány a 2118/2006. (VI. 30.) számú határozatában rendelte el a központi 
költségvetési szervezetrendszer átalakítását, ennek keretében a Külföldi Magyar 
Kulturális Intézetek Igazgatósága, a Márton Áron Szakkollégium, illetve a Balassi 
Bálint Magyar Kulturális Intézet integrációját, azzal az indokkal, hogy e három, 
részben hasonló alaptevékenységű és foglalkoztatási jogviszonyú intézmény 
működésének racionalizálása a párhuzamos feladatok megszüntetésével 
költséghatékonyabbá váljon. A kormányhatározat végrehajtása az integrációval 
érintett három költségvetési szerv jogutódlással történő megszüntetése, és egy új – a 
jogelőd intézmények feladatait maradéktalanul átvevő – szerv, a Balassi Intézet 
létrehozása révén történt meg 2007. március 1-jei hatállyal. Az intézet részjogkörű 
költségvetési egységeiként működnek a külföldi kulturális intézetek. 
 
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál is szervezeti változás következett be, a 
hivatal feladatai kiegészültek a filmirodai és a lapnyilvántartási feladatokkal.  
 
Fentieken túl több intézmény alapító okiratát módosította az oktatási és kulturális 
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben, 2007. január 1-jei hatállyal: a Képző és 
Iparművészeti Lektorátus feladatainak ellátását a Magyar Művelődési Intézetbe 
integrálta, az így létrejött új intézmény elnevezése Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus, valamint a Műemlékek Állami Gondnokságának új neve 
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága lett.  
Az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (ÁMRK) átalakításával 
2007. április 3-án létrejött a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, amely az 
ÁMRK bázisán kezdte meg működését. A régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a 
régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 21/2007. (III. 26.) OKM 
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rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat feladatkörébe utalta a 
nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárási feladatok ellátását.  
 
Hagyományok Háza 
A Hagyományok Háza a népzenei, néptáncos és népi kézműves hagyaték 
megőrzésének, ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési 
és közgyűjteményi feladatokat is ellátó művészeti intézmény. 
Az intézmény 2007. évi feladatai közül a teljesség igénye nélkül a legjelentősebbek a 
következők voltak. 
Az Állami Népi Együttes egy rendkívül sikeres, 3 és fél hónapos észak-amerikai 
turnén vett részt, amelyet számos hazai és külföldi siker követett. A Budai Vigadó 
külső rekonstrukciójának és a színházterem részleges felújításának befejeztével a 
székházas előadásaik látogatószáma újra emelkedett. Folytatták a közgyűjteményi 
adatbázis fejlesztését. Fotó- és dokumentumkiállítás rendezésével emlékeztek a 125 
éve született Kodály Zoltán népzenekutató munkásságára.  
Az intézmény Norvég Alapnál archiválásra benyújtott pályázata 50%-os (680 ezer 
eurós) támogatást nyert, amely várhatóan stabilitást biztosít az intézmény ez irányú 
tevékenységének 2008-ban és az azt követő években. 
2007-ben a Magyar Állami Népi Együttes művészeti munkáját Príma-díjjal, valamint 
Príma Primissima közönségdíjjal ismerték el. 
Új típusú feladat volt az ifjúság számára megszervezett új bérletes sorozat folklór és 
kézműves ismereteket összekötő gyermek foglalkozásokkal. Új tanfolyamokat 
akkreditáltattak, bővült a mesterkurzusok köre. Sikeres volt a Kecskeméti Népzenei 
Találkozó keretén belül megszervezett Hagyományok Háza által fémjelzett 
programsorozat és létrejött a nyári városlődi komplex népművészeti tábor. 
 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
A hivatal feladatai 2007-ben kiegészültek a filmirodai és a lapnyilvántartási 
feladatokkal. A Filmiroda részjogkörű költségvetési egységként kapcsolódott be a 
Hivatal gazdálkodásába. A lapnyilvántartási feladatokat önálló szervezeti egység látja 
el. 
A Hivatal vezetésének célja és feladata, hogy épített és tárgyi kulturális örökségünk 
gazdagságát a jelen és a jövő számára megőrizze, védje, egyúttal a közgondolkodást is 
ennek érdekében befolyásolja. Ezért jelentet meg tájékoztató füzeteket, információs 
leporellót, működteti internetes honlapját, értesíti rendszeresen a sajtót eredményeiről 
és gondjairól, és ez volt kiállításuk, a MUSTRA 2007 célja is.  
A hivatal hatósági tevékenységének területei a régészet, a műemlék, a műtárgy, a 
filmirodai és a lapnyilvántartási engedélyezési eljárások, valamint a műemléki 
ingatlanok, örökségi elemek elidegenítésével kapcsolatos intézkedések. Régészeti 
munkájában lényegi változást hozott a feltárások szabályozásáról szóló rendelet 
módosítása, mely egyrészt új feltáró intézményt alapított (Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat), másrészt bevezette a nagyberuházás fogalmát. A „régészeti felügyelet” 
évről-évre emelkedő számú ügyeit a jogszabály-módosítás lényegesen 
továbbgyarapította. Nőtt a feltárási engedélykérelmek száma is (806, ami a 2006. 
évihez viszonyítva több mint 20%-kal több), ugyanakkor a régészfelügyelők létszáma 
csökkent.  
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A védett műtárgyak adás-vétele esetén érvényesíthető állami elővásárlási jog révén 
négy múzeum és közintézmény számára összesen öt egyedileg védett műtárgyat tudtak 
megszerezni. Fontos eredményeket ért el a Kulturális Javak Bizottsága (KJB) a 
műtárgyfelügyeleti munka legfiatalabb területén, a kulturális javakkal kapcsolatos 
bűnügyi együttműködésben. A műtárgyak védelmének fontos eszközeként és a hivatali 
munka részeként több konferencián vettek részt, folytatódott az egyetemi hallgatók 
képzése.  
Az év folyamán több mint 2000 régészeti lelőhely és közel 3000 műtárgy rögzítése 
történt meg a régészeti, műemléki és műtárgy adatbázisokban. A fejlesztések terén 
elkészült az internetes, illetve a hivatali belső használatra szánt tükör-adatbázis, 
megjelent a Régészeti Kutatások Magyarországon 2006. évi kötete. 
 
Kiemelkedő fontosságú szakmai rendezvényei voltak a Műemléki Világnap, a XXIV. 
Országos Műemléki Konferencia és a Kulturális Örökség Napjai. Nagy jelentőségű 
volt aktív és széleskörű részvételük a Művészetek Völgye nyolc napos 
programfolyamában, a Múzeumok Majálisa, az Építészet Hónapja és a Múzeumok 
Fesztiválja rendezvényein. 
 
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007 folyamán 11 új síremléket állított 
és további 17 síremléket újított fel, a sírok mindegyike a Nemzeti Sírkert része. A 
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság munkájaként 2007-ben Magyarország 
területén 373 sírhely (sír, kripta, sírbolt), valamint a mohácsi csatában elesett 
magyarok tömegsírja és a honfoglalók karosi temetkezési emlékhelye került védelem 
alá. A Batthyány emlékév egyik kiemelkedő feladatának tekintette, hogy előteremtse a 
Batthyány kripta rekonstrukció financiális hátterét, majd irányítsa a helyreállítási 
munkálatokat.  
 
Az intézmény részesedései a Vtv. hatályba lépésével kivezetésre kerültek.  
 
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága (MNG) 
Az intézmény alapítása óta törekszik a kezelt vagyon minél gazdaságosabb 
hasznosítására, állagának megóvására, az eredeti állapotok helyreállítására, közben 
működtetésre és üzemeltetésre.  
A beruházások/projektek lezárása minimum 20 éves távlatba tolódik, így 
párhuzamosan folytak a beruházási, üzemeltetési karbantartási munkálatok, valamint a 
készletbeszerzések, hogy a félig kész területek mellett a felújításra váró épületrészek is 
legalább részlegesen használhatóvá váljanak. Az emlékek bemutatása nemcsak 
közművelődési okokból nélkülözhetetlen, hanem a gondnokság működési kiadásainak 
harmadát fedezi az ebből származó bevétel. 
 
Kidolgozták a 2007-2013 közötti időszakban elérhető EU-s források megszerzésére 
irányuló projektjeiket Országbemutató Program elnevezéssel, melyek magukban 
foglalják a tudományos és restaurátori kutatások, és a kutatásokon alapuló restaurálási, 
berendezési, kiállítási, stb. munkák előkészítését, koordinálását, lebonyolításának 
megszervezését is. 
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EU-projektjeiknek a nagyközönséggel és a szakmával való, még szélesebb körű 
megismertetésére, egy szakmai dialógus elősegítésére a Magyar Építőművészek 
Szövetségével közösen tudományos részlegük 2007 novemberében szimpóziumot 
szervezett „Hat kastély Európában” címmel. 
A magyar kultúra nemzetközi követeként az intézmény által szervezett nagy 
rendezvények sorából kiemelkedett a bécsi Collegium Hungaricumban, a brüsszeli 
Magyar Kulturális Intézetben, az Európa Tanács Kulturális Bizottságának brüsszeli 
székházában, a Goudában (Hollandia) a Magyar Napok keretében megrendezett 
kiállítás.  
A tavalyi év júniusában önálló kiállításon emlékeztek meg gróf Nádasdy Ferenc 
születésének 100. évfordulójáról a nádasladányi Nádasdy-kastélyban, ugyanitt 
nyitottak kiállítást októberben a kastélyból elszármazott festményekből és könyvekből 
„Hazatérő könyvek és festmények” címmel. 
Az év folyamán képeslapok és szóróanyagok mellett megjelent három könyv is. A 
könyvesbolti bizományosi hálózatba való bekapcsolódás bővítésével tovább 
szélesítették terjesztői hálózatukat. Folyamatos volt az adattár bővítése, elkészültek az 
adattári kartonok is, így bárki részére kutathatóvá vált a Nemzeti Gondnokság adattári 
gyűjteménye.  
Az intézmény feladatát képezi a vételre felajánlott és felkutatott műtárgyak 
bírálatának, értékelésének megszervezése, illetve a vételre javasolt tárgyak 
megvásárlásának lebonyolítása is.  
 
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ) 
Az Állami Műemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ (ÁMRK) átalakításával 
2007. április 3-án létrejött Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat alaptevékenysége 
a kiemelkedő jelentőségű, vagy veszélyeztetett helyzetű műemlékek és egyéb 
kulturális örökségi elemek, köztük különösen a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek 
országos hatáskörrel történő elméleti és gyakorlati kutatása és a kutatási eredmények 
feldolgozása, továbbá komplex és mintaértékű tervezési, kutatási és szakértési munkák 
végzése és végeztetése.  
Ellátja a régészeti szakszolgálati feladatokat: gondoskodik a régészeti lelőhelyek 
feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének 
részletes szabályairól szóló rendelet alapján a nagyberuházásokhoz kapcsolódó 
megelőző régészeti feltárási munkák elvégzéséről. Állami feladatként, kiemelkedő 
jelentőségű vagy veszélyeztetett műemléki értékek, régészeti lelőhelyek, emlékek és 
leletek megmentését, dokumentálását, helyreállítását, fenntartható hasznosítását célzó 
komplex és mintaértékű kutatási, tervezési és kivitelezési munkákat végez. Részt vesz 
a szakképzésben, továbbá a régészethez és a műemlékvédelemhez kapcsolódó 
standardok, eljárások, technológiák, illetve építő- és konzerváló anyagok 
minősítésében, valamint műszaki-technológiai fejlesztésekben.  
 
Kitüntetésben részesített munkák: 

- Sárospatak: Rákóczi Vár - Építőipari Nívódíj (M. Juhász Ágnes), 
- New York Palota - Europa Nostra Díj (Kaló Judit, Hild Csorba Bernadett), 
- Ferihegy I.- Europa Nostra Díj; Belsőépítészeti Nívódíj (Szécsi Zsolt). 
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2007-ben a KÖSZ alaptevékenységi körébe került a nagyberuházásokat megelőző 
régészeti feltárás. A KÖSZ 2007. évben 6 központi beruházáshoz kapcsolódóan kezelt 
támogatási forrásokat, összesen 61,0 millió forint értékben (pl.: Szépművészeti 
Múzeum térszint alatti tervezése; Budai Vár Jeni Mahalle tervezés előkészítése; 
Fertőd-Eszterháza, Eszterházy kastély és park kutatási terve, stb.). 
 
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) 
2007. január 1-jén a Képző- és Iparművészeti Lektorátus a Magyar Művelődési 
Intézetbe integrálódott. Alapvető feladat volt a szakmai feladatok ellátása mellett a 
közös gazdálkodás kialakítása is. 
 
Hagyománnyá vált az MMIKL évnyitó országos közművelődési konferenciája, 
amelyet a Magyar Kultúra Napjához kötődően rendeztek meg Tudás – Kreativitás – 
Fejlesztés címmel január végén a művelődési intézmények és kulturális tevékenységet 
folytató civil szervezetek képviselői részére. A Corvin tér-zene fúvós koncertsorozat 
megrendezése kapcsolódott az első alkalommal meghirdetett „Kultúrházak éjjel-
nappal” országos programsorozathoz. A nemzetközi kapcsolatok felvétele és 
fenntartása érdekében két alkalommal (Prága, Novigrad) találkoztak az „Európai 
kulturális együttműködés”-ben résztvevő országokat képviselő delegációk. 
(Csehország, Észtország, Horvátország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, 
Románia). A felsőoktatás művelődésszervező képzésének hallgatói közül egyre többen 
választják gyakorlatuk helyszínéül az intézetet (ELTE, Debreceni Egyetem).  
 
Az Intézet Információs Központjának feladata az ERIKANET üzemeltetése, amely 
működtetésének az alábbi eredményei voltak: 

• 1,5 millió fős látogatottság, napi szinten 1500-4000 közötti látogatószámot 
regisztráltak; 

• 7476 kulturális és 5280 szakmai hír látott napvilágot; 
• 21 ezer művelődési rendezvényt és 190 szakmai konferenciát, fórumot 

jelentettek meg a rendezvény-adatbázisban; 
• 2931 önkormányzat, 3451 kulturális intézmény, 6492 civil szerveződés, 3731 

előadóművész, 2235 alkotóművész, 1934 szálláshely, 1986 látnivaló érhető el 
az oldalon;  

• Erikanet Hírlevél intézményeknek. 
A Polcon.hu Szakkönyvtár rendszer célja, hogy elősegítsék az országos 
közművelődési kiadvány-értékesítést, és járuljanak hozzá a szakmai publikációk 
széleskörű eléréséhez. A szakkönyvtár a rendszer szakmai gondozását végzi: feladata a 
lehetséges partnereik feltérképezése, az adatok begyűjtése, rendszerezése és felvitele.  
Tizennégy rendezvényhez biztosítottak technikai hátteret és a Látószög videostúdió 
közreműködésével készült két film. 
Országos vizsgaközpontként biztosította a képző intézmények vizsgáztatásához 
szükséges központi írásbeli és gyakorlati tételeket mind az iskolarendszerű, mind 
pedig az iskolarendszeren kívüli képzések esetében. Folyamatos adatszolgáltatást 
végzett a szakmai vizsgákról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetnek, 
igény szerint biztosította az EUROPASS bizonyítvány-kiegészítők kiadását, 
gondoskodott az intézeti igazolványok, tanúsítványok szükség szerinti kiadásáról és 
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nyilvántartásáról. Ellátta a képzési tevékenységgel kapcsolatos szaktanácsadói és 
szakértői feladatokat, gondozta az intézeti pedagógus és közművelődési akkreditált 
programokat. 
Az intézet által folytatott kutatások száma jelentős és sokrétű. Néhány ezek közül  

• népművelők és/vagy közművelődési szakemberek pályaképe kutatás;  
• a közművelődésben dolgozók munkáltatói megbecsülése; 
• a megyei módszertani központok szakmai munkájának és gazdálkodási 

körülményeinek elemzése; 
• az ünneplési szokások változásának vizsgálata, a trezorjellegű 

kultúraértelmezés sajátos esetei, a falunapok, mint új ünnepi alkalmak;  
• a „Települési szabadidős lehetőségek és lakossági igények” című kutatás, stb. 

 
Az intézet végezte a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatására beérkezett kérelmek kezelését. A 241,0 millió forintos keretre ebben a 
beszámolási időszakban is magas volt az igénylések száma, végül 462 önkormányzat 
kapott támogatást. 
Bonyolították a korábbi Közkincs pályázatok lezárását (szakmai beszámoló, pénzügyi 
elszámolás, monitoring), valamint jelenleg is folyik a harmadik alakalommal kiírt, 
ezúttal 180,0 millió forint keretösszegű Közkincs pályázat teljes körű kezelése. 
 
Az intézet a nemzetiségi és etnikai kisebbségi munkáját három, jól elkülöníthető 
területen végzi: a roma kultúra és közművelődés területén, a nemzetiségi kultúrák 
vonatkozásában és a határon túli magyar közművelődés fejlesztése érdekében. 
 
Az intézet a köztéri műalkotások megvalósításával kapcsolatos szakvéleményezési és 
dokumentációs feladatokat a beérkező igények szerint látta el. Tevékenységi körébe 
tartozik az OKM középdíjaihoz tartozó érmek, kisplasztikák, mappák, éremtartó 
díszdobozok elkészíttetése, másrészt a Magyar Nemzeti Bank pénzérmeinek 
terveztetése (40 szakvélemény). Szolgáltatásaik közé tartozik a művészeti 
szakvélemény készítése a társasági adó hatálya alá tartozó adózók számára 
képzőművészeti vásárlásaikról (42 szakvélemény), kiállítások elbírálása, díjzsűrik, 
hagyatéki anyag, művésztelepi gyűjtemény, műtárgyegyüttesek szakvéleményezése, 
szakvélemény bírósági megkeresésre (23 szakvélemény), termékminősítés, 
szakvéleményezés a kézműves használati és ajándéktárgyak kulturális 
járulékmentességéhez. Művészeti ösztöndíjpályázatok szakmai és pénzügyi 
lebonyolítása is minden évben feladata. Fentieken túlmenően a feladatai közé tartozott 
a műtárgyvásárlás múzeumok számára, valamint a művészeti középdíjak odaítélésének 
koordinációja (Munkácsy Mihály-díj, Ferenczy Noémi-díj, Németh Lajos-díj) és az 
1956-os köztéri pályázat és kiállítási pályázat lebonyolítása. 
 
Balassi Intézet (BI) 
A Kormány 2007. március 1-jei hatállyal hozta létre a Balassi Intézetet a Külföldi 
Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága, a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 
és a Márton Áron Szakkollégium integrációjával a feladatok hatékony működésének 
biztosítása érdekében. Az átszervezés elsősorban a gazdálkodási területet érintette, a 
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három jogelőd által ellátott szakmai feladatok ellátásához szükséges gazdálkodási 
feltételek biztosítását egy szervezeti egység látja el.  
 
Az Intézet kulturális szakdiplomáciai alaptevékenysége keretében ellátja a magyar 
nyelv és kultúra megismertetésével, az egyetemes magyar kulturális örökség 
tudományos feltárásával és közkinccsé tételével kapcsolatos feladatokat. Az intézet 
alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési, valamint 
ösztöndíjazási feladatokat lát el, továbbá a határon túli magyar hallgatók 
magyarországi tanulmányainak elősegítése érdekében szakkollégiumi rendszert tart 
fenn és működtet. Célja, hogy a lehető legszélesebb körben ismertesse a magyarság 
anyagi és szellemi kultúráját, természeti és társadalmi viszonyait, mindezek történetét 
és a legfontosabb mai jellemzőit, hogy ezen keresztül a maga eszközrendszerével 
hozzájáruljon a pozitív országkép kialakításához. 
Az intézet által ellátott legfontosabb feladatok: 

• külföldi kulturális intézetek működtetése  
• Klebelsberg ösztöndíjrendszer működtetése 
• oktatási és oktatásszervezési feladatok 
• szakkollégiumi rendszer működtetése 
• ösztöndíjrendszer működtetése (Magyar Ösztöndíj Bizottság) 
• Magyarország történelmi, kulturális értékeinek, a helyi közösségek nemzeti 

kultúrában betöltött szerepének bemutatása belföldön és külföldön, 
• közművelődési támogatási és pályáztatási lebonyolítói feladatok. 

 
Az Égtájak Iroda 2006. január 1-jétől a jogelőd Balassi Bálint Magyar Kulturális 
Intézet szervezeti egységeként végezte a határon túli magyar színjátszás alkotásainak, 
műhelymunkáinak bemutatását Budapesten. Az oktatási és kulturális miniszter döntése 
alapján 2007. július 1-jétől az Iroda a Hungarofest Kht. keretében végezi tovább 
tevékenységét.  
A Kormány 2120/2007. (VI. 25.) számú határozata alapján 5 fő oktatási- és kulturális 
szakdiplomata álláshely került létrehozásra Tel-Avivban, Sanghajban, Pekingben, 
Belgrádban és Zágrábban (ez utóbbi 2008. január 1-jei indítással). A szakdiplomaták a 
nagykövetségek szervezetén belül, a Balassi Intézet szakmai irányításával végzik 
tevékenységüket. A működési kiadások fedezetére az intézményi költségvetésből 5 fő 
álláshely és 31,0 millió forint támogatási előirányzat került átadásra a 
Külügyminisztérium részére. 
 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 
Az Igazgatóság alapfeladata a Nemzeti Kulturális Alap kezelése, a szakmai 
kollégiumok által kiírt pályázatok szervezése, lebonyolítása, a pályázaton sikeresen 
szereplők részére a fedezet biztosítása, azok felhasználásának ellenőrzése, 
elszámoltatása, továbbá ellátja a minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai 
terhére kiírt pályázatok kezelésével (előkészítés, lebonyolítás, elszámoltatás) 
kapcsolatos feladatokat. 
2007-ben az NKA forrásai (beleértve a közös pályázatokhoz átvett pénzeszközöket is) 
terhére 10.359 db pályázat került elbírálásra, ebből a támogatott pályázatok száma 
5.766 db. A megítélt támogatás összege 7 583,2 millió forint volt, az egy pályázatra 
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jutó átlagos támogatás összege a 2006. évi 1 187,5 ezer forintról 2007. évben 1 315,2 
ezer forintra, 10,8  %-kal növekedett. A beszámolás évében 6.958 db pályázat szakmai 
értékelésére és pénzügyi elszámolására került sor. Helyszíni ellenőrzés keretében 41 
pályázat teljesítményvizsgálata és 88 pályázat pénzügyi ellenőrzése történt meg, 
összesen 910,2 millió forint támogatást érintően. 
A Fejezeti Pályáztatási Osztály 842 db pályázatot kezelt. Ebből 691 db részesült 
támogatásban, a megítélt támogatás összege 386,0 millió forint volt. Az egy pályázatra 
jutó átlagos támogatás összege az előző évi csökkenést követően 25,1 %-kal 
növekedett. A beszámolás évében 818 db pályázat pénzügyi elszámolásának 
ellenőrzését végezték el. 
Az Igazgatóság működési kiadásait az Alap fedezi, erre az eredeti költségvetésben 
bevételként 830,0 millió forint került megtervezésre. Év közben az Alap a 2007. évi 
kommunikációs terv megvalósítására 80,0 millió forint, a folyóirat támogatások 
előkészítéseként egyes folyóiratok auditálására 4,7 millió forint, egyéb célokra 
(pályázatokkal kapcsolatos szakértői díjak) 1,7 millió forint többletforrást biztosított. 
 
 
7. cím: Egyéb oktatási intézmények 
 
A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 
 
Oktatási Hivatal  
Törzskönyvi azonosító száma: 329727 
Honlapjának címe: www.oh.gov.hu 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  
Törzskönyvi azonosító száma 325224 
Honlapjának címe: www.ofi.hu  
Állami Artistaképző Intézet 
Törzskönyvi azonosító száma: 308724 
Honlapjának címe: www.artistakepzo-bp.sulinet.hu  
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága  
Törzskönyvi azonosító száma: 329969 
Honlapjának címe: www.okmt.hu  
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                                                                                                millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat 5 221,0 1 910,5 3 310,5 2 684,6
Módosítások jogcímenként   
Országgyűlési hatáskörben   
Kormány, PM döntés alapján 1 024,4  1 024,4 617,4
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján 102,2  102,2 132,2

Átcsoportosítás fejezeti kezelésű előirányzatokból   
Központi beruházás   
Fejezeti tartalék  -66,7  -66,7 -25,8
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat 2 786,9  2 786,9 352,9
Egyéb fejezeti hatáskörű előirányzat-módosítás 92,6 19,0 73,6 34,3

   2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele 233,4 233,4  
Előirányzatosítás intézményi hatáskörben    
2006. évi előirányzat maradvány tervbevétele  1 355,0 1 355,0  357,9
Többletbevétel  2 569,5 2 569,5  196,5
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás   -459,1
Módosított előirányzat 13 318,3 6 087,4 7 230,9 3 890,9

 
 

Megnevezés 
2006. évi 

tény  
2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007. évi 
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 038,4 5 221,0 13 318,3 9 689,6 933 73
ebből: Személyi juttatás 248,6 2 684,6 3 890,9 2 855,6 1 149 73

 Központi 
beruházás 0,0 0,0 0,0 0,0    

Folyó bevétel 302,0 1 910,5 4 499,0 4 691,1 1 553 104
Támogatás 769,6 3 310,5 7 230,9 7 230,9 940 100
Előirányzat maradvány 94,9 0,0 1 588,4 1 490,7 1 571 94
Létszám (fő) 79 547 0 592 749  
 
 
Oktatási Hivatal (OH) 
Az Oktatási Hivatal 2007. január 1-jével jött létre. Az OH központi költségvetési 
szerv, amely központi hivatalként működik, feladatait országos illetékességgel látja el. 
Szerteágazó tevékenységét törvények, rendeletek és az alapító okirata alapján folytatja. 
A hivatalra vonatkozó alapvető jogszabály az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet.  
Az OH központi szervből és jogalanyisággal nem rendelkező területi igazgatóságokból 
áll. Ez a szervezeti felépítés lehetővé teszi, hogy a Korm. rendeletben meghatározott 
országos feladatait egységes, központi irányítással, de a regionális és a helyi 
sajátosságok figyelembe vételével, az érintett intézményekkel napi kapcsolatban állva 
végezze el. Feladatait és szervezetét a kettősség jellemzi, mivel egyszerre lát el 
hatósági és szakmai feladatokat. 
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2007-ben sor került valamennyi felsőoktatási intézmény alapadatainak nyilvántartásba 
vételére, megkezdődött az új rendszerű felsőfokú szakképzések és szakirányú 
továbbképzések nyilvántartásba vétele. 
Megkezdődött a felsőoktatási intézmények maximális hallgatói létszáma 
megállapításának eljárása. Sor került a diákigazolvány-előállítás átvételének 
előkészítésére, és részt vettek az új koncepció kidolgozásában. 
Az OH ellátta a közoktatási akkreditációs feladatokat, melynek keretében 613 (122 
db/ügyintéző) pedagógus-továbbképzés létesítési, 618 db (51 db/ügyintéző) tankönyv-
jóváhagyási és 520 (260 db/ügyintéző) névjegyzéki kérelmet bíráltak el (készítették 
elő a döntést). Mindemellett előkészítették a tankönyvrendelés új informatikai 
rendszerét is. 
2007-ben elvégezték a nyelvvizsgarendszerek szintillesztési eljárását, melynek célja a 
három fokozatú magyar vizsgarendszereknek a Közös Európai Referenciakerethez 
történő illesztése, továbbá 93 db (18 db/ügyintéző) nyelvvizsgáztatási akkreditációs 
kérelmet bíráltak el.  
A 2007. év kiemelt feladata volt a nyolcnál kevesebb évfolyammal működő általános 
iskolák továbbműködésének engedélyezése, melyből 301 darabot kellett lebonyolítani.  
Elvégezték 318 közoktatási intézmény hatósági ellenőrzését, amelyből 63 (19,8%) 
zárult intézkedés nélkül, 35 (11%) figyelemfelhívással, 134 (42,1%) felügyeleti 
bírsággal és 37 (11,6%) a normatíva-igénylés kapcsán a Magyar Államkincstár 
megkeresésével.  
Az év során 48 esetben került sor alapfokú művészetoktatási intézmény ellenőrzésére. 
Sor került a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 
átfogó ellenőrzésére az esélyegyenlőségi szabályok megsértése miatt.  
A nem állami, nem önkormányzati óvodák ellenőrzése során 63 intézmény 
ellenőrzésére került sor (13 esetben nem találtak problémát). Az alapfokú 
művészetoktatási intézmények minősítéséhez kapcsolódva további 18 intézmény 
ellenőrzésére került sor, amelyből 11 zárult megállapítás nélkül. A nem állami, nem 
önkormányzati gimnáziumok közül 71 ellenőrzésére került sor, 4 esetben nem volt 
jogsértés. Mindemellett 10 egyedi ellenőrzésre is sor került (4 zárult érdemi 
megállapítás nélkül). 
Az OH feladata az érettségi feladatlapok és tételsorok előkészíttetése, valamint a 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által előkészített szakmai előkészítő 
érettségi vizsgatárgyak feladatlapjainak átvizsgálása is. Mindezekből jelentős a 
vizsgalapok több nyelvre történő lefordíttatása, többször a gyengén látók számára a 
speciális követelményeknek megfelelő vizsgalapok előállítása. Ki kell emelni, hogy 
mindezeket a feladatokat 13 fő látja el, ami – figyelemmel arra, hogy 128 vizsgatárgy 
folyamatos felügyeletét kell ellátni – azt jelenti, hogy egy ügyintézőre kb. 10 
vizsgatárgy jut.  
Az év folyamán sikeresen lebonyolítottak – az iskolákkal, fenntartóikkal és az 
önkormányzatokkal együttműködve – két érettségi időszakot. A tavaszi időszakban 
1144 helyen, 3710 bizottság előtt 124 489 fő tett 482 114 vizsgát (ebből 37 529 emelt 
szintű). Az őszi időszakban 150 helyen, 209 bizottság előtt 14 061 fő tett le 16 186 
vizsgát (ebből 1880 emelt szintű). 
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Az OH szervezésében sor került a középiskolai tanulmányi versenyekre, a művészeti 
versenyekre és a sajátos nevelési igényű diákok versenyeire. 
 
A hivatal működésében, feladatainak végrehajtásában alapvető az OKM által 
biztosított támogatás. Mindazok a feladatok, amelyek évente ismétlődnek, de évente 
más-más összegben, illetve amelyek évente kerülnek meghatározásra, azok nem 
épültek be költségvetésükbe, hanem évente egyszeri támogatás formájában kerülnek 
átcsoportosításra. 
A 2007. december 31-ei létszám 320 fő, amely a 2006. évi jóváhagyott létszámhoz 
viszonyítva 60,0  %-os emelkedést jelent. Ezt a változást  
- a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a hivatal szervezeti átalakulása (az 

FRKP, a MEIK, az Informatikai Központ, illetve az Értékelési Központ és a 
Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Központ átvétele) miatt 35 fő 
köztisztviselői státusznövekedés; 

- a jogszabályváltozások miatt szükségessé vált 69 fő köztisztviselői 
státusznövekedés eredményezte. 

 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tevékenysége alapvetően három fő funkció köré 
szerveződik: kutatási, fejlesztési-innovációs és szolgáltatási feladatok ellátása. A 2007-
es évben folyó munkákat alapvetően befolyásolta az a tény, hogy a korábban a 
Professzorok Házában, a suliNova Kht-ban és az Országos Közoktatási Intézetben 
zajló munka meghatározott része 2007. január 1-jétől egy intézményben folytatódott 
tovább, majd szeptembertől az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) is 
beintegrálódott az OFI-ba. Az átalakulások nyomán nemcsak az intézet szervezeti 
felépítése változott meg, hanem a szolgáltató funkció erősödésével a feladatrendszere 
is jelentősen bővült. 
Az intézet azon kutatási, fejlesztési feladatai, melyek a Nemzeti Fejlesztési Terv 
(NFT) Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Programhoz kapcsolódtak, a terveknek 
megfelelően, döntő többségükben 2007-ben befejeződtek, illetve egy program 2008 
márciusában zárul. 
Befejeződött az iskolai nyelvoktatást vizsgáló többéves, rendszerszerű elemzés, 
amelynek tapasztalatairól tanulmánykötet jelent meg „Fókuszban a nyelvtanulás” 
címmel. A kompetenciafejlesztő oktatás és az érettségi megújítása érdekében 
folytatódott a fejlesztő feladatok, illetve az új típusú érettségihez készülő 
vizsgafeladatok kidolgozása. Tizenkét tantárgyban megközelítőleg 2400 vizsgafeladat, 
valamint 4700 fejlesztő feladat és egyéb didaktikai segédanyag készült el. A 
vizsgareform tapasztalatainak összegzése az „Új érettségi Magyarországon” című 
tanulmánykötetben jelent meg. Az NFT keretében született eredmények az „Iskola a 
21. század kapujában” című konferencián kerültek bemutatásra. 
 
Az OFI a felsőoktatás területén – hasonlóan a közoktatási szakterülethez – kutatói, 
szakértői és szolgáltatói feladatokat lát el, amelyek segítik az oktatáspolitikai döntések 
megalapozását, illetve a felsőoktatás területén tevékenykedő szervezetek, intézmények 
munkáját.  
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A felsőoktatási kutatások keretében sor került a korábban végzett hallgatói vizsgálatok 
eredményeinek összegzésére, amelyről 2007 tavaszán nyilvános szakmai fórumot 
rendeztek. Elindult az a kutató-elemző munka, amely a felsőoktatási felvételi rendszer 
2001–2007 közötti időszakának változásait vizsgálja a jelentkezők és a felvettek 
adatbázisán. Az elemző munka a szelekciós mechanizmusok feltárását, rendszerezését 
célozza, a felsőoktatásra vonatkozó adatokat kiegészítve az érettségit adó középiskolák 
néhány mutatójával, amelynek első részeredményeit az OFI 2007 novemberében 
megtartott konferenciáján ismertették.  
 
A 2007. év legnagyobb feladata az OPKM számára a Honvéd utcából történő költözés 
befejezése, a Könyves Kálmán körúton a könyvtári szolgáltatások megszervezése, az 
új működési rend felállítása volt. A költözéssel egyidejűleg, 2007. február 19-étől a 
Könyves Kálmán krt. 40. szám alatt megnyitotta kapuit a Magyar Pedagógusok Háza 
komplex információs, kulturális és szolgáltató központ. 2007-ben az OPKM nagyot 
lépett előre a stratégiai tervének megvalósításában.  
Az OFI 2007. évi eredeti kiadási előirányzata 1 009,0 millió forint, amelyből 
támogatási előirányzata 542,0 millió forint, bevétele pedig 467,0 millió forint volt.  
 
Az átszervezéshez kapcsolódóan fokozatosan előtérbe kerültek a kiadást csökkentő 
intézkedések (például a párhuzamosságok megszüntetése, az informatikai 
fejlesztések). 
Az intézetek összevonását követő 60 fős létszámleépítés többletkiadásainak fedezetét a 
Kormány a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosította.   
 
A 2007. évben a 2006-ról áthúzódó maradvány egy része (80,0 millió forint) nem 
került felhasználásra, amelynek oka, hogy a Munkaerőpiaci Alapból (MPA) nyújtott 
támogatás folyósítása két lépcsőben történt. 
 
A 2007. évi 772,7 millió forint pénzmaradvány összegét befolyásolta: 

- a létszámleépítés forrásának maradványa (befizetési kötelezettségként); 
- meghatározott feladatokra  év végén átcsoportosított támogatás; 
- a szakképzési programok megvalósítására az MPA-ból átutalt összeg. 

A 2007. évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt. 
 
Lényeges vagyonváltozást jelentett, hogy év közben az ELTE – a KVI és az OKM 
megbízásából – értékesítette a Professzorok Háza ingatlanát. 
 
Az intézet működésének kiemelt feltétele a stabil és megbízható informatikai rendszer. 
2007-ben 6 szerverrel és 85 munkaállomással működött az OFI informatikai rendszere. 
A Dorottya utcai irodaházban megfelelő sávszélességű, emeletenként csillagpontos 
hálózat került kialakításra. Az ADSL vonal mellett az intézet nagy adatátviteli 
sebességű internet kapcsolattal is rendelkezik. Az informatikai rendszer és hálózat 
biztonságos és gyors, hibamentes működése alapvető munkafeltétel.  
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Állami Artistaképző Intézet  
Az Állami Artistaképző Intézet a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 
végrehajtásaként költségvetési szervként megszűnt 2007. augusztus 31-én, feladatait a 
Magyar Cirkusz és Varieté (MACIVA) Kht. vette át, amely Baross Imre Artistaképző 
Szakközépiskola és Szakiskola néven működteti tovább az artistaképzést.  
 
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatai év 
közben a kormány hatáskörében 2,1 millió forinttal növekedtek, amely előirányzat a 
13. havi juttatások fedezetére szolgált. 
Dologi kiadásainak fedezetét saját bevételeiből, illetve kiemelt előirányzatok között 
átcsoportosítással biztosította. 
Felújítási munkálatokat szakképzési hozzájárulásból és belső átcsoportosítással 
(összesen 4,8 millió forint összegben) biztosított előirányzatból valósították meg.   
 
A bevételek alakulását a fellépések gyakorisága és a hallgatók létszáma határozta meg. 
Egyéb bevételeik a helyiségek eseti bérbeadásából keletkeztek. 
 
2006. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (7,0 millió forint) a megszűnés 
időpontjáig felhasználásra került.  
 
OKM Támogatáskezelő Igazgatósága (továbbiakban OKMTI) 
A 2006. július 1-jén az Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak (SZMM) átadott, 
majd 2007. január 1-jén visszakerült OM Alapkezelő Igazgatóság átalakított 
tevékenységi struktúrával OKM Támogatáskezelő Igazgatósága néven működik 
tovább. 
Az OKMTI alaptevékenységét képezi az OKM fejezeti kezelésű előirányzatok, 
programok és egyéb nemzetközi és közösségi pénzforrások pályázati és más úton 
történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok ellátása, különösen közoktatási és integrációs, informatikai, 
felsőoktatási pályázatok lebonyolítása.  
Az intézmény feladatrendszerének változásával párhuzamosan az OKMTI szervezeti 
felépítésének korszerűsítése is megtörtént. Ennek keretében 2007. július 1-jével a 
pályázati források további elkülönítésére két részjogkörű költségvetési egységet hoztak 
létre. A Hazai Finanszírozású Pályázatok Igazgatósága a hazai pénzforrások 
felhasználásában, a megvalósuló programokkal összefüggő monitoring és értékelési 
feladatok elvégzésében, míg az Európai Uniós Társfinanszírozású Pályázatok 
Igazgatósága a Strukturális Alapok, így különösen az Európai Szociális Alap, és az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap programjaival kapcsolatos pénzeszközök, 
valamint a közösségi pénzforrásokból megvalósuló programokkal összefüggő 
monitoring és értékelési feladatok, illetve a 2007-2013-ig terjedő programozási 
időszak tervezési feladatainak ellátásában működik közre. 
 
A hazai támogatáskezelés területén új feladatként látják el 2007-től a Bursa Hungarica 
és az ÚTRAVALÓ ösztöndíj-programok lebonyolítását. 
 
2007-ben az uniós pályázatkezelés területén is jelentős változások történtek. 
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Az OKMTI az Európai Unió Strukturális Alapjainak keretében nyújtott pénzügyi 
támogatások fogadására és lebonyolítására létrehozott intézményrendszer részeseként, 
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósítandó Humánerőforrás-fejlesztési 
Operatív Program 4 intézkedésével kapcsolatban, mint szakmai Közreműködő 
Szervezet került megjelölésre. 
 
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében meghirdetett 
pályázatoknál korábban csak az iktatástól a szakmai monitoring feladatok ellátásáig írt 
elő a jogszabály feladat-ellátási kötelezettséget, 2007 januárjától a 22/2004. (VI. 8.) 
FMM-OM együttes rendelet módosítása alapján a pénzügyi monitoring (elszámolások 
ellenőrzése és a forráslehívások elkészítése) is az OKMTI feladatai közé tartozik. 
Ezeket a feladatokat korábban a Magyar Államkincstár és a Foglalkoztatási Hivatal 
regionális irodái látták el. 
 
A 25/2007. (X. 5.) ÖTM-OKM együttes rendelet az OKMTI-t a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program 3., 4. és 7. prioritásainak, a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program 1. prioritásának, valamint a Közép-Magyarországi Operatív Program 4. 
prioritásának végrehajtásában közreműködő szervezetté jelölte ki.  
A vonatkozó jogszabályok és az Operatív Programok alapján 2007 júniusában 
megkezdődött a kiemelt projektek előértékelése, amelyet külső szakértők 
megbízásával látott el az intézmény.  
 
Az OKMTI 2007. évi eredeti bevételi előirányzata 1 352,0 millió forint, amelyből a 
támogatási előirányzat 664,5 millió forint, az egyéb bevétele pedig 687,5 millió forint.  
Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat jelentősen (5 95l,4 millió 
forint) megemelkedett az évközi többletfeladatokhoz kapcsolódó források átvétele 
kapcsán. 
 
A felhalmozási kiadásokat a Bihari János utcai ingatlanon, a Madách téri épületben és 
a Bajcsy Zsilinszky úti új bérleményben végzett beruházásokra fordították. 
 
A 2006. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány (13,9 millió forint) 
felhasználásra került. A 2007. december 31-én keletkezett előirányzat maradvány 
összege 1 716,7 millió forint, amely a pályázatokkal kapcsolatos, 2008-ra áthúzódó 
fizetési kötelezettségek fedezetét biztosítja. 
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11. cím:  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 

Az OKM fejezeti kezelésű előirányzatait érintő előirányzat-módosítások 
levezetése 

           millió forintban, egy tizedessel 
 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése 
Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból 

személyi 
juttatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti összes eredeti 
előirányzat 

180 219,6 200,0 180 019,6 2 939,7

Módosítások kedvezményezettenként -21 336,7 -21 336,7 -981,1

- saját intézménynek -21 197,7 -21 197,7 -977,3

   = meghatározott feladatra -23 468,5 -23 468,5 -977,3

   = előirányzat visszarendezése központi beruházásra 2 270,8 2 270,8 

- más fejezet intézményének -111,9 -111,9 -3,8

   = meghatározott feladatra -111,9 -111,9 -3,8

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -27,1 -27,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 18 511,9 12 860,1 5 651,8 -1 932,1

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 12 023,2 12 023,2  

- 2006. évi többletbevétel 836,9 836,9  

- Más fejezettől előirányzat átcsoportosítás  
  megállapodással 

740,6 740,6 

- Előirányzat. átcsoportosítás Kormány hatáskörben -282,1 -282,1 320,0

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 4 007,6 4 007,6 

- Fejezeti tartalékról előirányzat átcsoportosítás     
fejezeti   kezelésű előirányzatra 

-483,0 -483,0 

- Fejezeti kezelésű előirányzatra előirányzat   
  átcsoportosítás Fejezeti tartalékról 

483,0 483,0 

- Saját intézménytől zárolt előirányzat Fejezeti  
kezelésű   előirányzatra 

1 185,7 1 185,7 1,4

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás  -2 253,5
Módosított előirányzat 177 394,8 13 060,1 164 334,7 26,5

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  2 991,0  2 991,0
- más fejezet intézménye 267,4  267,4
- alapítvány 76 407,6 1 237,4 75 170,2
- közalapítvány 12 290,5 3 872,3 8 418,2
- közhasznú társaság 11 737,0 6 107,9 5 629,1
- gazdasági társaság 6 248,0 3 734,0 2 514,0
- önkormányzat/vagy intézménye 2 563,2 120,0 2 443,2
- egyház 61 872,1 14 309,6 47 562,5
- társadalmi szervezet 1 569,1 963,2 605,9
- külföldi szervezetek 463,6 58,0 405,6
- befizetési kötelezettség 1 777,5  1 777,5
Összes kifizetés 178 187,0 30 402,4 147 784,6
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2007. évi teljesítés 
levezetése 

2006.  évi    
tény  

2007. évi 
eredeti 

előirányzat 

2007. évi 
módosított 
előirányzat 

2007.  évi    
tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
 millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 172 461,8 180 219,6 177 394,8 178 187,0 103 100
ebből: Személyi juttatás 0,0 2 939,7 26,5 0,0  

 Központi 
beruházás 1 606,0 2 341,0 4 460,0 1 783,7 111 40

Folyó bevétel 2 034,5 200,0 1 036,9 934,5 46 90
Támogatás 159 576,4 180 019,6 164 334,7 173 122,7 108 105
Előirányzat maradvány 21 320,0 0,0 12 023,2 10 578,6 50 88

 
 
11/1 alcím Beruházás 
 
11/1/1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 50,0  50,0

Módosítások kedvezményezettenként -50,0  -50,0

 - saját intézménynek -16,0  -16,0

    = meghatározott feladatra -16,0  -16,0

 - más fejezet intézménynek -34,0  -34,0

   = meghatározott feladatra -34,0  -34,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 21,8 20,4 1,4

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,4 20,4  

- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra 1,4  1,4

Módosított előirányzat 21,8 20,4 1,4
 
         millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
-   saját intézmény 9,2  9,2
-   más fejezet intézménye 1,6  1,6
Összes kifizetés 10,8    10,8

 
A költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzat 50,0 millió forint volt, amely az 
előző évi 20,4 millió forint maradvánnyal együtt 70,4 millió forint felhasználását tette 
lehetővé. 
2007. évben létrejött a Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt működő Központi 
Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), melynek feladata az egyes tárcák által eddig 
önállóan megvalósított épület-felújítások, beszerzések, informatikai fejlesztések 
központosított megvalósítása. A 2007. évi előirányzatból 34,0 millió forint már a 
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KSZF-en keresztül került felhasználásra. A tárca 16,0 millió forintot fordított 
gépjárművek cseréjére. 
A 2006. évi maradványból 9,6 millió forint a Nemzeti Kiválóságok Közalapítvány 
által tervezett közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés elhúzódása miatt nem 
realizálódott. 
 
 
11/1/3 Felsőoktatási fejlesztési program 
 
11/1/3/5 Budapesti Műszaki Főiskola beruházás befejezése 
 

  millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 50,0   50,0

Módosítások kedvezményezettenként -50,0  -50,0

 - saját intézménynek -50,0  -50,0

    = meghatározott feladatra -50,0  -50,0

Módosított előirányzat 0,0  0,0
 
           millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
A Budapesti Műszaki Főiskola óbudai új oktatási épület beruházása befejeződött. 
2007. évben pótmunkaként elvégezték a két épület körüli járdák, úttest, gépjármű-
parkolók, kerítés kialakítását. A rendelkezésre álló 50,0 millió forint előirányzat teljes 
egészében felhasználásra került. 
 
11/1/3/11 Tessedik Sámuel Főiskola ingatlanvásárlás 
 
             millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 50,0  50,0

Módosítások kedvezményezettenként -50,0  -50,0

 - saját intézménynek -50,0  -50,0

    = meghatározott feladatra -50,0  -50,0

Módosított előirányzat 0,0  0,0
 
     millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
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A Tessedik Sámuel Főiskola Campusán lévő volt „Bolza Kastély” 2004. évben átvett 
vagyonkezelői joga 2007. évi fizetési kötelezettségének fedezetére került az 
intézménynél felhasználásra az előirányzat. 
 
 
11/1/3/12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar beruházás éves üteme 

 
millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 170,0  170,0

Módosítások kedvezményezettenként -170,0  -170,0

 - saját intézménynek -170,0  -170,0

    = meghatározott feladatra -170,0  -170,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 96,9  96,9

- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra 96,9  96,9

Módosított előirányzat 96,9  96,9
 

        millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán a jégcsarnok építésének 2007. 
évi üteme elkészült, 96,9 millió forint kifizetése áthúzódott 2008. évre. 
 
11/1/3/13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 270,0  270,0

Módosítások kedvezményezettenként -270,0  -270,0

 - saját intézménynek -270,0  -270,0

    = meghatározott feladatra -270,0  -270,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 130,0 130,0 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 130,0 130,0  

Módosított előirányzat 130,0 130,0 0,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre       
-   saját intézmény 130,0  130,0
Összes kifizetés 130,0   130,0
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A Károly Róbert Főiskola központi épület és könyvtárfejlesztés beruházás keretében a 
következő fejlesztések valósultak meg: az oktatási épület I. emeletén lévő igazgatói és 
rektori helyiségek felújítása, a könyvtár épületen zöldterasz kialakítása, a 700 fős aula 
felújítása, valamint a sportpálya helyén zárt gépkocsi parkoló kialakítása. 2007. évben 
270,0 millió forint  támogatási és 130,0 millió forint előző évi maradvány összeg állt 
rendelkezésre ezen feladatok megvalósításához, mely december 31-éig teljes 
egészében felhasználásra került.  
 
 
11/1/3/15 Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukció 
 
             millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Módosítások kedvezményezettenként -825,9  -825,9

 - saját intézménynek -825,9  -825,9

    = meghatározott feladatra -825,9  -825,9

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 651,8  1 651,8

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 825,9  825,9

- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra 825,9  825,9

Módosított előirányzat 825,9  825,9
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
A Kormány 2241/2007. (XII. 23.) számú határozatában 825,9 millió forint támogatást 
biztosított a Nyíregyházi Főiskola tanulmányi épület rekonstrukciójának II. üteméhez. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kifizetés áthúzódott 2008. évre. 
 
 
11/1/3/16 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zeneakadémia rekonstrukció 
előkészítése 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 98,5  98,5

Módosítások kedvezményezettenként -98,5  -98,5

 - saját intézménynek -98,5  -98,5

    = meghatározott feladatra -98,5  -98,5

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 80,4  80,4

- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra 80,4  80,4

Módosított előirányzat 80,4  80,4
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
Megkezdődött a kiemelt EU-s projektként tervezett Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Zeneakadémia rekonstrukciójának előkészítése. A rendelkezésre álló 98,5 
millió forintból 18,1 millió forint került felhasználásra 2007. évben. 
 
 
11/1/3/20   Ingatlanvásárlás, életveszély-elhárítás, akadálymentesítés 
             
             millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 211,5  211,5

Módosítások kedvezményezettenként -211,5  -211,5

 - saját intézménynek -211,5  -211,5

    = meghatározott feladatra -211,5  -211,5

Módosított előirányzat 0,0  0,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
 
A rendelkezésre álló előirányzatból az alábbi feladatok valósultak meg. 

• A Berzsenyi Dániel Főiskolán a Magyar Honvédség Szombathelyen lévő 
épületének megvásárlásával 2007. szeptemberétől 80-90 fő részére lehetővé 
vált a kollégiumi férőhely biztosítása. A rendelkezésre álló előirányzatból 130,0 
millió forint első részlet kifizetésére került sor. 

• A Miskolci Egyetemen a területén lévő idegen tulajdonban lévő – volt TÜKI – 
épület tulajdonjogának megszerzésére 50,0 millió forintot fordítottunk. 

• A 2006. június 29-ei viharban megsérült Dunaújvárosi Főiskola kollégiumi 
épületei tetőszerkezetének helyreállításával kapcsolatos tervezési és kivitelezési 
munkákra 31,0 millió forint került felhasználásra. 
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11/1/4 Kulturális beruházások 
 
11/1/4/1 Múzeumi rekonstrukció 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 167,3  167,3

Módosítások kedvezményezettenként -1 340,3  -1 340,3

 - saját intézménynek -1 340,3  -1 340,3

    = meghatározott feladatra -1 340,3  -1 340,3

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 390,6 186,8 1 203,8

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 85,0 85,0  

- 2007. évi többletbevétel 101,8 101,8  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 1 195,4  1 195,4

- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra 8,4  8,4

Módosított előirányzat 217,6 186,8 30,8
 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  186,7  186,7
Összes kifizetés 186,7  186,7
 
 
Múzeumi rekonstrukciók céljára a 2007. évi költségvetés 167,3 millió forint 
előirányzatot tartalmazott, melyet 85,0 millió forint előző évi maradvány egészített ki.  
Év elején az előirányzat terhére az alábbi kötelezettségeket vállalta a minisztérium:  
 

• A Magyar Természettudományi Múzeum (volt Ludovika) rekonstrukció III-IV. 
üteme 40,0 millió forint költségvetési támogatási előirányzat és 59,6 millió 
forint maradvány felhasználásával 2007. december 31-éig befejeződött.   

 
• A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Felföldi Mezővárosi tájegység kialakítása 

beruházásra150,0 millió forint állt rendelkezésre. 
 

• A Szépművészeti Múzeum rekonstrukciójához a Kormány év közben 738,0 
millió forint többletforrást biztosított, így 2007. évben 857,4 millió forint 
támogatás és 22,6 millió forint maradvány került kifizetésre. 

 
• A Magyar Nemzeti Múzeum a sárospataki Rákóczi Múzeum részleges 

rekonstrukciójára 35,0, a kiállítási műszaki berendezés beszerzésére 10,0, az 
OKM igazgatása a Budapest, VII. Kazinczy utcai épület vásárlására 250,0 
millió forint támogatást kapott. 
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11/1/4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom) 
           
            millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 613,7  613,7

Módosítások kedvezményezettenként -675,7  -675,7

 - saját intézménynek -675,7  -675,7

    = meghatározott feladatra -675,7  -675,7

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 717,3 289,8 1 427,5

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 289,8 289,8  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 762,0  762,0

- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra 665,5  665,5

Módosított előirányzat 1 655,3 289,8 1 365,5
 
     millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból 2007. évi teljesítés levezetése Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  20,8  20,8
- közhasznú társaság 7,9  7,9
- gazdasági társaság 1 474,4  1 474,4
Összes kifizetés 1 503,1 0,0 1 503,1
 
Az előirányzatból az alábbi feladatok valósultak meg: 
2007-ben tovább folytatódott, és az eredetileg tervezetthez képest némileg csökkentett 
ütemben halad a Budavári Mátyás templom 1047/2004. (V. 14.) Korm. határozatban 
előírt rekonstrukciója.  
A Kormány év közben a 2176/2007. (X. 4.) sz. határozatával további 700,0 millió 
forintot biztosított. Így 2007. évre az előző évről áthúzódó 185,3 millió forint 
maradvánnyal együtt összesen 1 499,0 millió forint fedezet állt rendelkezésre a 
rekonstrukcióhoz.  
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat bevonásával folytak a közműkiváltással, 
tervezéssel kapcsolatos feladatok, a Reneszánsz Zrt-vel kötött fővállalkozói szerződés 
alapján folytatódott a kivitelezői munka, melynek keretében a régészeti kutatás és 
közműkiváltáson kívül megkezdődött a homlokzat és tetőrekonstrukció is.  
 
A Csikós udvar, Honvéd Főparancsnokság épületének beruházása keretében 2007-ben 
a mélygarázshoz kapcsolódó közműkiváltások, régészeti feltárások, a mélygarázs és a 
Szent György tér gyalogos kapcsolatát biztosító beruházások valósultak meg. A volt 
Honvéd Főparancsnokság 2007. évi beruházása keretében engedélyezési tervek, 
szakértők, közbeszerzési eljárás költsége és egyéb tervezési feladatok kifizetése történt 
meg 53,2 millió forint összegben.  
A Kormány által a 2176/2007. (X. 4.) sz. határozatában biztosított 62,0 millió forint 
többletforrás terhére a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat a Budai Vár, volt 
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Honvéd Főparancsnokság és környezete EU-s projekt tervezésének előkészítésére 
kapott megbízást, melyből 10,2 millió forint került felhasználásra.  
 
11/1/4/3 Kulturális tevékenységek beruházásai 
 
              millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 140,0  140,0

Módosítások kedvezményezettenként -140,0  -140,0

 - saját intézménynek -140,0  -140,0

    = meghatározott feladatra -140,0  -140,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 838,1 838,1 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 838,1 838,1  

Módosított előirányzat 838,1 838,1 0,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
− saját intézmény  316,1  316,1
− közhasznú társaság 2,5  2,5
− gazdasági társaság 53,7  53,7
− önkormányzat/vagy intézménye 1,0  1,0
Összes kifizetés 373,3  373,3
 

 A 2007. évre biztosított 140,0 millió forint támogatás a Budai Vigadó épület 
rekonstrukciójának befejezését szolgálta.  
Az előző években képződött 838,1 millió forint maradványból 445,7 millió forint nem 
került kifizetésre, mert az ING Bank által finanszírozott munkák elhúzódása miatt a 
tárca által vállalt gépészeti munkák nem kezdődhettek meg 2007-ben. 
 
 
11/1/4/4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése 
 
                                                                                               millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 120,0  120,0

Módosítások kedvezményezettenként -120,0  -120,0

 - saját intézménynek -120,0  -120,0

    = meghatározott feladatra -120,0  -120,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 206,2 152,2 54,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 152,2 152,2  

- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra 54,0  54,0

Módosított előirányzat 206,2 152,2 54,0
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     millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  69,8  69,8
Összes kifizetés 69,8  69,8

 
A 120,0 millió forint támogatási előirányzat és a 152,2 millió forint maradvány terhére 
a Rómában és Moszkvában működő kulturális intézetek, valamint a Velencei Biennálé 
magyar pavilon épület rekonstrukciója valósult meg.  
A Varsói Magyar Kulturális Intézet beruházásnál a sikeres közbeszerzési eljárás 
ellenére nem jött létre szerződés, 2008. év elején új, meghívásos közbeszerzési eljárás 
kerül kiírásra. 
 
 
11/1/4/5 Örökségvédelmi fejlesztések 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 400,0  400,0

Módosítások kedvezményezettenként -619,0  -619,0

 - saját intézménynek -619,0  -619,0

    = meghatározott feladatra -619,0  -619,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 022,7 265,4 757,3

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 265,4 265,4  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 219,0  219,0

- Előirányzat visszarendezése központi beruházásra 538,3  538,3

Módosított előirányzat 803,7 265,4 538,3
 

                                                                                               millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  207,0  207,0
Összes kifizetés 207,0  207,0
 
2007. évben örökségvédelmi fejlesztésekre összesen 619,0 millió forint állt 
rendelkezésre, amelyből a 2083/2007. (V. 15.) számú határozatával 88,0 millió 
forintot, a 2176/2007. (X. 4.) számú határozatával pedig 131,0 millió forintot a 
Kormány biztosított. 
A támogatási forrás elosztásánál az alábbi elvek érvényesültek: 

- a támogatásból csak állami tulajdonban lévő műemlékek rekonstrukciója 
támogatható; 

 84



- a támogatást az az intézmény kapja (kivéve a miniszteri kijelölés alapján 
végzett KÖSZ beruházásoknál), amelynek az adott épület a vagyonkezelésében 
van.  

Fenti elvek figyelembe vételével az alábbi főbb beruházási előirányzatok kerültek 
jóváhagyásra: 

A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat beruházásaként: 
- Szépművészeti Múzeum térszínt alatti bővítés tervezése          57,0 millió forint  
- Budai Vár, Jeni Mahalle, Nyulak kertje tervezése                     17,0 millió forint 
- Fertőd, Eszterházy-kastély kutatás, tervezés                              18,0 millió forint 
- KÖSZ Székház rekonstrukció                                                    29,0 millió forint  

     A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal beruházásaként 
- KÖH irodák rekonstrukciója                                                   138,2 millió forint  

     A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága beruházásaként 
- a vagyonkezelésében lévő kastélyok rekonstrukciója             160,3 millió forint 
továbbá a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen EU-s program tervezés  27,0 millió forint 
Zeneakadémia nagyrekonstrukció építési engedélyezési terv     33,0 millió forint 
Magyar Nemzeti Múzeum Visegrádi Palota, Várkert rek.          65,5 millió forint 
Iparművészeti Múzeum rekonstrukció előkészítés, 
előcsarnok restaurálás                                                                  29,0 millió forint 
Budapesti Műszaki Egyetem „K” épület tetőrekonstrukció        45,0 millió forint  

 
11/1/4/6 Visegrádi palota rekonstrukciója 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 50,1 50,1 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 50,1 50,1  

Módosított előirányzat 50,1 50,1 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  50,1  50,1
Összes kifizetés 50,1  50,1
 
A Visegrádi Palota rekonstrukciójára a 2006. évről áthúzódó 50,1 millió forint 
maradvány felhasználásra került. 
 
11/1/4/8 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása  
 
Az előirányzaton keletkezett 2006. évi 102,9 millió forint maradvány a 11/13/6 
Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása fejezeti kezelésű 
előirányzaton került felhasználásra. 
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11/1/4/9 Millenniumi beruházások (maradvány) 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 649,5 649,5 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 649,5 649,5  

Módosított előirányzat 649,5 649,5 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 210,2  210,2
Összes kifizetés 210,2  210,2
 
A millenniumi beruházások keretében folyó két beruházás közül a budavári Szent 
György tér rekonstrukciója a rendelkezésre álló 200,4 millió forint teljes 
felhasználásával befejeződött. A Várbazárnál évek óta húzódik a döntés az ingatlan 
hasznosítása ügyében, s ennek megszületéséig a beruházás megvalósítása sem 
kezdődhet el. A rendelkezésre álló 448,7 millió forintból 9,4 millió forint került 
kifizetésre a terület őrzésére. 
 
 
11/1/4/11 Erzsébet téri beruházás (maradvány) 
 
              millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 22,6 22,6 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 22,6 22,6  

Módosított előirányzat 22,6 22,6 

 
  millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
-  közhasznú társaság    22,1  22,1
Összes kifizetés 22,1  22,1
 
Az évek óta húzódó beruházás keretében a 22,6 millió forint maradvány előirányzatból 
22,1 millió forint kifizetésre került a felmerült hiánypótlási és javítási feladatok 
elvégzésére. 
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11/1/6 Egyéb oktatási beruházások 
 
11/1/6/1 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai (maradvány)  

 
millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 20,0 20,0 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,0 20,0  

Módosított előirányzat 20,0 20,0 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  20,0  20,0
Összes kifizetés 20,0  20,0
 
2006. év végén a Pénzügyminisztérium rendkívüli beruházási tartalékából a Színház-és 
Filmművészeti Egyetem Vas utcai rekonstrukciójára és a Debreceni Egyetem 
Agrártudományi Centrum oktatási épületének rekonstrukciójára 10,0-10,0 millió 
forintot biztosított. Az összesen 20,0 millió forint maradvány felhasználása 2007. 
évben valósult meg. 
 
11/2 Normatív finanszírozás 
 
11/2/1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 3 661,1   3 661,1

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 100,5 100,5 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 88,8 88,8   

- 2007. évi többletbevétel 11,7 11,7   

Módosított előirányzat 3 761,6 100,5 3 661,1
  

millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- alapítvány 962,9  962,9
- közalapítvány 37,3  37,3
- közhasznú társaság 30,3  30,3
- gazdasági társaság 158,3  158,3
- egyház 2 512,6  2 512,6
Összes kifizetés 3 701,4 3 701,4
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Az előirányzat biztosította: 
- Az egyházi és alapítványi intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos 

első alapképzésben, első kiegészítő képzésben, első szakirányú továbbképzésben, 
valamint az első felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatóinak normatív 
támogatását 116.500 forint/fő/10 hó normatívával számolva. 

   A 2007. évi előirányzatból ezen a jogcímen 2 062,0 millió forint került kifizetésre. 
- Az egyházi felsőoktatási intézmények kollégiumainak, az egyházak és szervezeteik 

által fenntartott felsőoktatási diákotthonok, valamint a magán felsőoktatási 
intézmények által fenntartott kollégiumok támogatási összegét, amely 116.500 
forint/fő/10 hó. Az intézményekhez tartozó kollégiumok részére 340,2 millió forint, 
a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok részére 238,4 millió forint 
került átutalásra, így ezen a jogcímen  2007. évben a kiutalt összes támogatás 578,6 
millió forint volt. 

- A nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kollégiumi 
ellátásra jogosult, de kollégiumi ellátásban nem részesülő hallgatók lakhatási 
támogatását 60.000 forint/fő/10 hó normatívával számolva, melynek összege 2007-
ben 478,2 millió forint volt. 

- A nem állami felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos 
hallgatóinak tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és jegyzetek 
előállításához, a hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges testi-
nevelési (tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez, valamint 
a kulturális tevékenységekhez, szabad művelődési formák elterjesztéséhez nyújtandó 
támogatást 11.650 forint/hallgató/év normatívával számolva.  

   Az intézmények ezen a jogcímen a 2007. évi előirányzatból 208,7 millió forint 
támogatást kaptak. 

- A nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, állami ösztöndíjas 
doktoranduszainak ösztöndíját 1.092,6 ezer forint/fő/év normatívával számolva. A 
2007. évi előirányzatból kiutalt támogatás összege 133,3 millió forint. 

- A 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet, valamint az 51/2007. (III. 26.) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezései szerint köztársasági ösztöndíjban részesülő nem 
állami felsőoktatási intézmények hallgatóinak 10 hónapra szóló ösztöndíját, 
amelynek mértéke 335.000 forint/hallgató.  

   Ezen jogcímen 48,2 millió forint került átutalásra. 
 

- A felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 
támogatására szolgáló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj nem 
állami intézményekre vonatkozó költségvetési támogatását. A 2007. évi 
előirányzatból e jogcímen 89,2 millió forint támogatást kaptak az intézmények. 

- Miniszteri ösztöndíj jogcímen a nem állami felsőoktatási intézményekben tanuló 
hazai és határon túli hallgatók után 2,7 millió forint kiutalására került sor. 

   A 2006. évi maradvány (88,8 millió forint), valamint a 2007. évi többletbevétel (11,7 
millió forint) felhasználásra került.  
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11/2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
 
11/2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
 

             millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 70 590,0  70 590,0

Módosítások kedvezményezettenként -11,5  -11,5

 - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -11,5  -11,5

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 4 322,9 1 306,6 3 016,3

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 283,9 1 283,9  

- 2007. évi többletbevétel 22,7 22,7  

- Más fejezettől kapott előir. átcsop. megállapodással 332,3  332,3

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 2 684,0  2 684,0

Módosított előirányzat 74 901,4 1 306,6 73 594,8
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból 2007. évi teljesítés levezetése Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  354,0  354,0
- alapítvány 71 395,1  71 395,1
- közalapítvány 485,0  485,0
- közhasznú társaság 720,0  720,0
- gazdasági társaság 7,8  7,8
- önkormányzat/vagy intézménye 141,0 120,0 21,0
- egyház 24,3  24,3
- társadalmi szervezet 227,0  227,0
- befizetési kötelezettség 1 282,7  1 282,7
Összes kifizetés 74 636,9 120,0 74 516,9
 
A 2007. évi költségvetésről szóló törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás 
és támogatás illeti meg a törvény mellékleteiben megállapított, a helyi 
önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és 
jogosultági feltételek mellett. A forrás átadása a Magyar Államkincstár Területi 
Igazgatóságain (továbbiakban: Igazgatóság) keresztül történt. A támogatás 
igénylésével, folyósításával és elszámolásával kapcsolatban a közoktatási törvény 
végrehajtásáról szóló többször módosított 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 13-17. §-ai az irányadók. 
 
Az igényléseket az Igazgatóságok negyedévente a tárgynegyedévet megelőző hónap 
10. napjáig küldték meg a minisztérium számára. Az esetleges módosításokra 
vonatkozó igények benyújtására a tárgyhónapot megelőző hónap 15-éig volt lehetőség. 
A támogatások minden hónap első munkanapján kerültek utalásra az Igazgatóságok 
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részére, melyek tárgyhó 10-ig gondoskodtak az összegek fenntartóhoz történő 
továbbításáról. Erre a célra összesen 69 764,4 millió forint került kiutalásra.  
 
Az oktatási és kulturális miniszter a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 6., 
15., 16., 18., 20. és 23. pontjában meghatározott kötött felhasználású normatívák 
(Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz; A szakmai vizsgák 
lebonyolításának támogatása; Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások; 
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása; Egyes pedagógiai szakszolgáltatások 
támogatása; Az alapfokú művészetoktatás támogatása) igénylésének, folyósításának és 
elszámolásának rendjét a 8/2007. (II. 15.), a 13/2007. (III. 14.), a 12/2007. (III. 14.), a 
16/2007. (III. 14.), a 17/2007. (III. 14.), 15/2007. (III. 14.), valamint a 14/2007. (III. 
14.) OKM rendeletekben határozta meg. 
A rendeletek alapján a támogatás folyósítása általában – az Igazgatóságok 
közreműködésével – két ütemben történt, az igénylésekhez igazodóan, 1 157,2 millió 
forint összegben. A nemzetiségi iskolák fenntartására vonatkozó kiegészítő támogatás 
folyósítására a beérkezett igénylések elbírálását követően került sor, 142,2 millió forint 
összegben.  
Az előirányzat biztosított forrást a 2007. évi középszintű érettségi vizsgák 
lebonyolításához a nem állami intézményfenntartók számára is. Ennek keretében 
összesen 58,8 millió forint került utalásra az Igazgatóságok közreműködésével.  
 
A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai 2007 december hónapban 
visszautaltak 1 142,8 millió forintot az előlegként kapott normatív támogatás és a 
fenntartókat ténylegesen megillető támogatás különbözeteként. A 2006. évi 
elszámoláskor visszautalásra került 1 282,7 millió forint  befizetésre került a 
Pénzügyminisztérium részére. 
 
A minisztérium 2003-ban pályázatot hirdetett a Magyar Köztársaság 2003. évi 
költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény  28.§ (1) bekezdésének b) pontja 
alapján egyes közoktatási feladatokat ellátó nevelési-oktatási intézmények fenntartói 
részére   – közoktatási megállapodás alapján –  kiegészítő költségvetési támogatás 
biztosítására. 2003-ban 45 alapítvánnyal és 3 közalapítvánnyal kötött a tárca 
közoktatási megállapodást. A támogatás az alapítványok esetében az éves 
költségvetési törvényben meghatározott egyházi kiegészítő normatíva 60%-a, a 
közalapítványok esetében 200%-a. 
A közalapítványokkal 10 évre, az alapítványokkal azonban csak 3 évre készült 
megállapodás, ezt követően kifutó jelleggel szűnnek meg, tekintettel az oktatásból 
kilépő tanulók számára.  
A 2003-ban megkötött közoktatási megállapodások alapján 387,7 millió forint került 
kiutalásra az alapítványok és közalapítványok részére. 
 
A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 34. 
§. (1) bekezdés j) pontja alapján ismét felhatalmazást kapott az oktatási miniszter 
közoktatási feladatok támogatására közoktatási megállapodások keretében. E 
felhatalmazás alapján került megkötésre az OMSZI Intézményfenntartó Kht-val a 
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működtetésére és a Korai 
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Fejlesztő Központot támogató Alapítvánnyal a Budapesti Korai Fejlesztő és Gondozó 
Központ és Gyógypedagógiai Tanácsadó működtetése érdekében közoktatási 
megállapodás. A fenntartóknak 2007. évben 34,4 millió forintot utaltunk át. 
 
A tárca 2006-ban ismét pályázatot hirdetett a Magyar Köztársaság 2006. évi 
költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 30. § (1) bekezdésének j) pontja 
alapján egyes közoktatási feladatokat ellátó nevelési-oktatási intézmények fenntartói 
részére közoktatási megállapodás alapján kiegészítő költségvetési támogatás 
biztosítására. A pályázatok elbírálását követően összesen 143 közoktatási 
megállapodást kötött a tárca. A 2006-ban megkötött közoktatási megállapodások 
alapján 2007. év során 2 506,3  millió forint került kiutalásra. 
 
A minisztérium 350,0 millió forint támogatást biztosított az Oktatási Hivatal részére a 
közoktatási megállapodások, valamint kiegészítő támogatások megállapításának, 
folyósításának felülvizsgálatával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
költségeire.  
 
Az előző évi elszámolások alapján kiutalandó támogatás összege 34,3 millió forint 
volt.  
 
A 2004. évi költségvetési törvény 35. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 
2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30. § (9) bekezdése 
értelmében a nem állami intézményt fenntartó részére – amennyiben az általa kapott 
normatív hozzájárulás és támogatás, valamint kiegészítő támogatás együttes összege 
meghaladja a 40,0 millió forintot – a könyvvizsgálat költségeihez a minisztérium 
hozzájárul. 2007-ben 61,7  millió forint kifizetése történt meg. 
 
11/2/3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 

 
 millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 13 910,0  13 910,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 4 060,6 60,6 4 000,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,4 0,4  

- 2007. évi többletbevétel 60,2 60,2  

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 4 000,0  4 000,0

Módosított előirányzat 17 970,6 60,6 17 910,0
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítési adatok levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  272,8  272,8
- más fejezet intézménye 150,0  150,0
- önkormányzat/vagy intézménye 480,3  480,3
- egyház 24 575,5  24 575,5
Összes kifizetés 25 478,6  25 478,6
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A 2007. évi költségvetési törvény 31. § (2) bekezdése alapján a közoktatási 
közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl kiegészítő 
támogatásra jogosult, amelynek összege 145.000 forint/év minden valós ellátott 
gyermek, illetve tanuló után. A költségvetési törvény év közbeni módosítása 
következtében a kiegészítő támogatás összege 190.000 forint/évre emelkedett. 
 
A 17 235,8 millió forint támogatás utalása havi bontásban közvetlenül történt a 14 
egyházi fenntartó részére.  A kifizetés biztosítása érdekében az előirányzat túllépésére 
a 2007. évi költségvetési törvény 46. § (1) bekezdése alapján került sor.  
 
A horvát, a szlovák és a német országos kisebbségi önkormányzat 480,2 millió forint 
kiegészítő költségvetési támogatásban részesült. 
 
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2007. évi 
CXXVIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az egyházi közoktatási 
intézményfenntartókat egyszeri 7 268,5 millió forint kiegészítő támogatás illette meg a 
2006. évi önkormányzati közoktatási támogatást kompenzáló kiegészítő 
támogatásként, amelynek folyósítására a 13 egyház részére a 2006. évi elszámolás 
alapján került sor. 
Az előirányzat terhére az elszámolások alapján további 71,3 millió forint került 
kifizetésre az egyházi fenntartók részére. 
 
Az oktatási célú humánszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartókat megillető központi 
támogatás megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére fordítható 
összeg meghatározásáról szóló 2054/2007. (III. 28.) Korm. határozat 1. a) és b) 
pontjaiban meghatározott, 2007. évben esedékes, január 1. és december 31. közötti 
időszakban a nem állami közoktatási humánszolgáltatást végző intézmények 
vonatkozásában ellenőrzési feladatokra, a költségvetési törvény 5. számú 
mellékletében biztosított támogatások igénylési és monitoring feladataira, valamint 
részben az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítése érdekében felmerülő 
költségek fedezetéül 422,5 millió forint került elkülönítésre az előirányzaton belül. 
A feladatok ellátásában az Oktatási Hivatal, az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 
és a Magyar Államkincstár vett részt.  
 
 
11/2/8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 2 420,0  2 420,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 29,2 29,2 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 29,0 29,0  

- 2007. évi többletbevétel 0,2 0,2  

Módosított előirányzat 2 449,2 29,2 2 420,0
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- egyház 2 449,0  2 449,0
Összes kifizetés 2 449,0  2 449,0
 
Az előirányzat az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti szakjain államilag 
támogatott hallgatói után biztosítandó képzési és fenntartási költségvetési támogatást, 
továbbá a 175/2006. (VIII. 14.), valamint az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletek 
alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett 
költségtérítésének kompenzációját tartalmazta. Az előirányzat intézmények közötti 
felosztásának alapját 2007. évben is a finanszírozási megállapodások képezték. A 
kiutalt támogatás a 2006. évi maradvány kifizetéssel együtt 2 449,0 millió forint volt. 
 
 
11/2/10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 5 400,0  5 400,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -73,0  -73,0

- Költségvetési tv. felhat. alapján átcsop. 11/2/11-re -73,0  -73,0

Módosított előirányzat 5 327,0  5 327,0
    
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 5 325,6  5 325,6
Összes kifizetés 5 325,6  5 325,6
 
Az előirányzat az egyházi felsőoktatási intézmények világi szakjain államilag 
támogatott hallgatói után biztosítható képzési-tudományos-fenntartási költségvetési 
támogatást tartalmazta, figyelembe véve a hallgatói létszám változását, valamint a 
175/2006. (VIII. 14.) és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletek alapján a 
költségtérítési díj fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett költségtérítésének 
kompenzációját is. 
A nemzetiségi pedagógusképzés támogatására 13,8 millió forintot biztosítottunk. 
 
Év közben a költségvetési törvény 51. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a miniszter átcsoportosítást hajtott végre 73,0 millió forint összegben a 11/2/11 
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) előirányzat javára. 
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11/2/11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) 

tban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

         
  millió forin

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 2 700,0  2 700,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 132,0 59,0 73,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 46,6 46,6  

- 2007. évi többletbevétel 12,4 12,4  

- Költségvetési tv. felhat. alapján átcsop. 11/ 2/10-ről  73,0  73,0

Módosított előirányzat 2 832,0 59,0 2 773,0

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- alapítvány 2 224,7  2 224,7
- közalapítvány 235,3  235,3
- közhasznú társaság 100,8  100,8
- gazdasági társaság 270,1  270,1
Összes kifizetés 2 830,9  2 830,9
 

 

Az előirányzat az alapítványi és magán felsőoktatási intézmények államilag támogatott 
hallgatói után biztosítható képzési, tudományos és fenntartási költségvetési támogatást 
tartalmazta. Az előirányzat továbbá tartalmazta a 175/2006. (VIII. 14.), valamint az 
51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletek alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülő 
hallgatók elengedett költségtérítésének kompenzációját is. Az előirányzat felosztása az 
intézményekkel kötött finanszírozási megállapodás alapján történt. 
 
11/2/17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 
 

                       millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 120,0  120,0

Módosítások kedvezményezettenként -120,0  -120,0

 - saját intézménynek -120,0  -120,0

    = meghatározott feladatra -120,0  -120,0

Módosított előirányzat 0,0  0,0

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés  0,0     
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A központi költségvetési szervként működő pedagógusképzést folytató állami 
felsőoktatási intézmények által fenntartott, a pedagógusjelöltek gyakorlati 
felkészítését, valamint a területi közoktatási feladatokat ellátó gyakorlóiskolák és 
óvodák működéséhez a költségvetési törvény 13. § rendelkezései alapján a helyi 
önkormányzatok normatív hozzájárulásával azonos jogcímeken és feltételek mellett 
biztosítottuk a normatív állami hozzájárulás kétszeresét. 
A központi költségvetési szerv a tényleges, a tanügyi okmányok alapján dokumentált 
feladatmutatók szerint – a felsőoktatási intézmények költségvetésében e jogcímen 
rendelkezésre álló forrás figyelembevételével – volt jogosult a normatív hozzájárulás 
és támogatás igénybevételére. A hozzájárulások és a támogatás elszámolása a 
felsőoktatási intézmény elszámoltatásának részeként történt. 

11/4 Közoktatási feladatok támogatása 
 
11/4/9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi 
előirányzata 
             millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 
 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 100,0  100,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 28,8 20,5 8,3

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 20,5 20,5  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 8,3  8,3

Módosított előirányzat 128,8 20,5 108,3

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 17,0  17,0
- önkormányzat/vagy intézménye 8,3  8,3
- egyház 68,8  68,8
- társadalmi szervezet 5,0  5,0
- külföldi szervezetek 20,5 20,0 0,5
- befizetési kötelezettség 0,6  0,6
Összes kifizetés 120,2 20,0 100,2
 
A 2007. évi költségvetési törvényben jóváhagyott 100,0 millió forint előirányzat 
felosztására elsősorban a korábbi években megkötött közoktatási megállapodások 
alapján került sor.  
 
A három történelmi egyház (Magyar Katolikus Egyház, Magyarországi Református 
Egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház) vezetői és az oktatási miniszter 1999. 
január l4-én 10 évre szóló együttműködési megállapodást írtak alá, mely szerint az 
OKM támogatást biztosít az érintett egyházak pedagógiai intézeteinek működéséhez. 
A Magyar Katolikus Egyház 39,5 millió forint, a Magyarországi Református Egyház 
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17,0 millió forint, a Magyarországi Evangélikus Egyház 6,8 millió forint támogatásban 
részesült 2007. évben.  
 
A Református Pedagógiai Szakszolgálattal kötött szerződés alapján 4,3 millió forint 
került átutalásra részükre. A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a testi, 
érzékszervi, értelmi, beszéd, valamint más fogyatékos gyermekek fejlesztéséhez, 
neveléséhez. 
 
Az előirányzatból finanszíroztuk az Alapítványi és Magániskolák Egyesületét, 
melynek feladata a nem önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási 
intézmények szakmai minősítő rendszerének kidolgozása.  
 
A Hriszto Botev Bolgár-Magyar Iskola és Gimnázium működési költségeihez a 
2006/2007-es, valamint a 2007/2008-as tanévekben összességében 20,0 millió forinttal 
járult hozzá 2007. évben a minisztérium. 
 
A 2176/2007. (X. 5.) Korm. határozat alapján a központi költségvetés általános 
tartalékából a tárca 8,3 millió forintot kapott az Országos Szlovák Önkormányzattal 
megkötött támogatási szerződés fedezetére, amellyel hozzájárultunk a szlovák 
önkormányzat által fenntartott Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi 
Általános Iskola és Kollégium működési költségeihez. 
 
 
11/4/18 Érettségi vizsga lebonyolítása 

n, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 
            millió forintba

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 1 019,0  1 019,0

Módosítások kedvezményezettenként -568,9  -568,9

 - saját intézménynek -568,9  -568,9

    = meghatározott feladatra -568,9  -568,9

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 41,4 41,4 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 41,4 41,4  

Módosított előirányzat 491,5 41,4 450,1
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítési adatok levezetése 

 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  2,5  2,5
- önkormányzat/vagy intézménye 440,0  440,0
- társadalmi szervezet 2,1  2,1
- külföldi szervezetek 8,4  8,4
Összes kifizetés 453,0  453,0
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A 2006. és a 2007. évi érettségi vizsgák fokozott biztonsági intézkedések mellett, a 
középiskolák, a fenntartók, valamint az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) 
együttműködésének és szervező munkájának eredményeképpen zökkenőmentesen 
lezajlottak. A vizsgaszervezés bebizonyította, hogy az új típusú vizsgarendszer 
biztonságosan és titokvédelmi szempontból is törvényesen működtethető; igazolta, 
hogy az új típusú vizsgarendszer képes a kiszámítható, megbízható szakmai 
feltételeket biztosítani a közoktatás számára; az új típusú vizsgarendszer a ma 
érvényes felsőoktatási pontszámítás mellett is megteremti a megfelelően differenciált 
felvételi pontszámok kialakításának alapjait; iskolai hatását tekintve a mindennapi 
oktatás részévé kezd válni a kétszintű érettségi követelményrendszere, a 
szabályozással a kompetencia alapú oktatás esélyei jelentősen nőttek.  
 
Az emelt szintű érettségi vizsgák, valamint a középszintű érettségi vizsgák biztonságos 
lebonyolításával kapcsolatos alábbi feladatokhoz a minisztérium 500,0 millió forint 
támogatás biztosított az OH részére: 

- az érettségi vizsgák előkészítése, megszervezése; 
- a vizsgaközpontok tevékenységével és a vizsgáztatási standardok kidolgozásával 

kapcsolatos szakmai egyeztetések szervezése; 
- az érettségi vizsgaanyagok elkészíttetése, emellett a Titkos Ügykezelési 

Szabályzatban meghatározottak szerint az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó egyéb 
szakmai anyagok kezelése, elkészíttetése és közzététele; 

- a tételkészítő bizottságok működtetése;  
- a nyomdából megérkező feladatlapok átvétele. 

 
Az OH a központi adatbázis alapján biztosította az intézmények számára közvetlenül, 
valamint a körzetközponti jegyzők közreműködésével átadandó csomagokat.  
 
A 2007. évi középszintű érettségi vizsgák lebonyolításához a minisztérium – pályázat 
útján – támogatást biztosított a középiskolát fenntartó intézményfenntartók részére. A 
támogatott vizsgák száma összesen 345.131 db, a támogatási összeg: 399,9 millió 
forint volt. 
A 2007 őszén lebonyolított kétszintű érettségiben a körzetközponti jegyzők 
közreműködéséért támogatást nyújtottunk az érintett önkormányzatok részére 35,6 
millió forint összegben. 
Tanácsadás keretében támogattuk a szlovák célnyelvi civilizáció érettségi vizsgatárgy 
vizsgakövetelményeinek elkészítésében, a felmerülő kérdések megválaszolásában 
közreműködőket. 
Folyik három kerettanterv, a középiskolai tehetséggondozó, az iskolaotthonos nevelés-
oktatás kerettantervének, valamint az 1-6. és 7-12. évfolyamosok számára készítendő 
epochális kerettanterv  kidolgozása.  
A feladat elvégzését 18,6 millió forinttal támogattuk. 
 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakértői csapata kapott felkérést az OKM 
kerettantervébe építhető 5-6. évfolyamos, nem szakrendszerű nevelés-oktatás 
kerettantervének kidolgozására, amely a közoktatási törvényben előírt feladat 
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végrehajtásában nyújt segítséget a közoktatási intézmények számára. Ennek 
kidolgozását 8,9 millió forinttal támogattuk. 
 
A tárca hozzájárult  többek között: 
- a közoktatás tartalmi szabályozásával összefüggő, az országos vizsgarendszert 

érintő EU szakmai ajánlások feldolgozása, véleményezése, fejlesztési feladatok 
ellátásának költségeihez; 

- a közoktatás tartalmi szabályozási kereteinek, a kétszintű érettségivel kapcsolatos 
feladatok, a körzetközponti jegyzők többletfeladatai szabályozásának 
kidolgozásához; 

- a Nemzeti Alaptanterv művészetek műveltségterületben foglalt fejlesztési 
területekhez, valamint a kétszintű érettségi rendszerhez kapcsolódó tanácsadói 
tevékenység költségeihez; 

- az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 
alapján érettségi vizsgakövetelmények beválásának vizsgálatában és a 
tantervfejlesztés feladataiban való közreműködés, valamint tanácsadás 
költségeihez; 

- az emelt szintű érettségivel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai vitafórumok 
megrendezéséhez, sajtóközlemények költségeihez; 

- a közoktatás tartalmi szabályozás kereteinek kidolgozásához, a  
pedagógusképzéssel szemben támasztott követelményrendszer, közoktatási 
feltételrendszer kidolgozásához; 

- az érettségi vizsgarendszer fejlesztéséhez, a vizsgakövetelmények 
továbbfejlesztéséhez, az érettségi vizsga fejlesztéséhez kapcsolódó nemzetközi 
ajánlások feldolgozási, véleményezési, fejlesztési feladatok költségeihez; 

- az OECD CERI projektjeként létrejött ENSI tagdíj költségeihez. 
 
 
11/4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 

           millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 281,0  281,0

Módosítások kedvezményezettenként -248,5  -248,5

 - saját intézménynek -248,5  -248,5

    = meghatározott feladatra -248,5  -248,5

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 125,0 125,0 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 125,0 125,0  

Módosított előirányzat 157,5 125,0 32,5
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   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítési adatok levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  28,0  28,0
- alapítvány 0,3  0,3
- közhasznú társaság 81,7  81,7
- önkormányzat/vagy intézménye 11,7  11,7
- társadalmi szervezet 9,0  9,0
- befizetési kötelezettség 1,4  1,4
Összes kifizetés 132,1  132,1
 
A minisztérium az Oktatási Hivatalt bízta meg, hogy a 2006/2007. tanévben a 4-6-8-
10. évfolyamokon szervezze meg az országos kompetenciamérés lebonyolítását, 
valamint a következő tanévi mérés előkészítését.  
Az előkészítési feladatok közé tartoznak: mérőbiztosok képzése és foglalkoztatása, 
raktározási és adatbeviteli program aktualizálása, szállítási feladatok, mérés 
lebonyolítása után adatrögzítés, adatelemzés, az iskolai, fenntartói és országos 
jelentések előkészítése, valamint az iskolai szoftver elkészítése a helyben maradt 
adatok feldolgozásához. 
A 2009. évi országos kompetenciamérés tartalmi keretének kialakítása, itemek, 
tesztfüzetek szerkesztése, lektorálása és iskolai adatbázis készítése is megtörtént. 
 
Az Oktatási Hivatal végezte el a PISA, a PIRLS, a TIMSS nemzetközi mérés 2007-
ben aktuális feladatait is. 
Az Országos Közoktatási Intézet számára az OECD Nemzetközi Tanárvizsgálat 
(TALIS-vizsgálat) című projekt előkészítésének költségeihez 23,0 millió forintot 
biztosítottunk. A feladatok között volt kérdőívek fordítása, résztvevő intézmények 
kiválasztása, regisztrációja, kérdezőbiztosok kiképzése. Az adatfelvételre az 5-8. 
évfolyamon tanító tanárok körében 2008. február-március-április hónapban kerül sor. 
Cél, hogy nemzetközi összehasonlításban információt gyűjtsön a tanári munka 
szakmai elismertségéről, a tanári hatékonyságról, a tanítás minőségéről, a munkahelyi 
környezetről, a pedagógusok szakmai fejlődésének lehetőségéről. 
 
A 2007/2008. tanévre az OKM által anyagilag és szakmailag támogatott tanulmányi 
versenyek pályázata az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága lebonyolításában került 
kiírásra. 131 benyújtott pályázatból 46 pályázat kapott anyagi támogatást az OKM 
fejezeti forrásából, míg 45 a Munkaerőpiaci Alapból folyósítható összegből és 11 
szervező szakmai támogatást kapott a  szervezéséhez.  
 
A Közoktatási Minőségért Díj pályázati kiírása megtörtént. A pályázatok benyújtására 
és a díjátadásra 2008. évben kerül sor. 
 
A tárca támogatást nyújtott a Magyar Innovációs Szövetség részére az Országos 
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyre. A verseny a diákok tantárgyakon 
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kívüli tehetségének kibontakoztatására ad lehetőséget. Jelenleg 45 pályázat 
kidolgozása folyik. 
A szakiskolai tanulók közismereti tantárgyi versenyei (magyar irodalom, magyar nyelv 
és helyesírás, történelem, matematika, fizika és számítástechnika (alkalmazói szintű)), 
évek óta a minisztérium támogatásával kerülnek megrendezésre. A 2006/2007. tanév 
versenyeinek megrendezésére az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete 
részesült támogatásban. A versenyen 241 intézményből 6.930 diák vett részt. 
 
A Kormány 1043/2006. (IV. 19.) számú határozatában döntött a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács (Tanács) munkájának támogatásáról. A Tanácsot létrehozó 
szervezeteket tömörítő Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetség 2007-ben több 
nagy programot szervezett - Tehetség 2007 országos konferencia, Tehetségnapok 
eseménysorozat, Tehetségtár 2007 kiadvány megjelentetése. A Szövetség munkáját  
1,5 millió forinttal támogattuk. 
 
A Kutató Diákokért Alapítvány a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájának 
szervezésére 1,5 millió forint támogatásban részesült.  
 
A BME Fizikai Intézete, az ELTE Kémiai Intézete, a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság, a Bolyai János Matematikai Társulat a fizikai, kémiai, 
informatikai, matematikai nemzetközi versenyekre készülő csapatok kialakítása 
céljából a megfelelő tudományterület térségi szakköreinek munkáját támogató 
hozzájárulásban részesültek.  
 
Az Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete egy rövidebb idejű, korszerű tematikájú 
szeminárium sorozattal az ország különböző régióiban tette lehetővé a kisebb 
helységekben tanító, hátrányos helyzetű régiókban dolgozó kollegák számára a további 
fejlődésüket segítő információk és lehetőségek megszerzését, a bekapcsolódást a 
szélesebb körű szakmai tapasztalatcserébe és diskurzusba.  
 
Az OFI Referencia feladatbank 3 projekt megvalósítását is támogatta a minisztérium. 
A 2005. óta folyó nemzetközi projekt keretében működő magyar projekt német és 
angol feladatokat állít össze a hallás és olvasás készség méréséhez az Európa tanács b1 
szintjéhez. A több országban gyűjtött feladatok kipróbálásra kerülnek magyar 
középiskolákban is. A különböző országokban lefolytatott mérések alapján jön létre a 
feladatbank a két készségre három nyelven (angol, francia, német). 
 
A 2007. évi 4. Nemzetközi Junior Természettudományos Diákolimpia Tajvanon került 
megrendezésre. A magyar csapat egy arany-, egy ezüst- és négy bronzérmet, valamint 
36 ország versenyében 10. helyezést ért el. A részvételhez a Magyar Kémikusok 
Egyesületének nyújtott támogatást a tárca.   
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11/4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek 
támogatása

             millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 141,0  141,0

Módosítások kedvezményezettenként -90,8  -90,8

 - saját intézménynek -90,8  -90,8

    = meghatározott feladatra -90,8  -90,8

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 90,0 90,0 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 26,8 26,8  

- 2007. évi többletbevétel 63,2 63,2  

Módosított előirányzat 140,2 90,0 50,2

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítési adatok levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény 57,2  57,2
- közalapítvány 21,0 4,0 17,0
- közhasznú társaság 6,8  6,8
- gazdasági társaság 7,2  7,2
- önkormányzat/vagy intézménye 4,0  4,0
- befizetési kötelezettség 5,2  5,2
Összes kifizetés 101,4 4,0 97,4
 
A piaci alapon működő tankönyvellátás keretei között nem oldható meg a 
kispéldányszámú, speciális előállítást igénylő gyógypedagógiai tankönyvek kiadása, 
ezért az előirányzatból történő finanszírozás célja egyebek mellett a tankönyvpiac 
rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény felhatalmazása alapján a sajátos nevelési 
igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő tankönyv-ellátása, 
árkiegészítő támogatása, esélyegyenlőségi felzárkóztatása, a szakszolgálatokban 
dolgozó pedagógusok, gyógypedagógusok részére szakmai konferenciák szervezése, 
fórumok az egységes pedagógiai diagnosztikát szolgáló protokoll alkalmazásáról, a 
siket és súlyosan nagyothalló tanulók számára az anyanyelvi fejlesztést szolgáló 
tankönyvek megjelentetése, a súlyosan , halmozottan fogyatékosok fejlesztő iskolai 
oktatásával összefüggő szakmai, módszertani tevékenység fejlesztésének segítése, 
iskolai dokumentációk kidolgozása, közzététele; hagyományos, kiemelkedő 
jelentőségű rendezvények támogatása volt. 
 
Az előirányzat nyújtott fedezetet az European Agency for Development in Special 
Needs Education (EADSNE) 2007. és 2008. évi tagsági díjaira, valamint a tagsággal 
járó hazai feladatok elvégzéséhez szükséges szakmai háttér biztosítására. 
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A 2007. év folyamán elkészült 35 nemzetiségi tankönyv, s újabb 6 műre történt 
szerződéskötés. 
 

4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 
millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 11/

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 300,0  300,0

Módosítások kedvezményezettenként -288,2  -288,2

 - saját intézménynek -288,2  -288,2

    = meghatározott feladatra -288,2  -288,2

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 438,6 407,3 31,3

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 405,6 405,6  

- 2007. évi többletbevétel 1,7 1,7  

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 31,3  31,3

Módosított előirányzat 450,4 407,3 43,1

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítési adatok levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  78,0  78,0
- más fejezet intézménye 1,6  1,6
- alapítvány 10,3  10,3
- közhasznú társaság 325,9  325,9
- gazdasági társaság 1,3  1,3
- önkormányzat/vagy intézménye 8,1  8,1
- egyház 2,2  2,2
- társadalmi szervezet 2,0  2,0
- külföldi szervezetek 7,3  7,3
- befizetési kötelezettség 3,4  3,4
Összes kifizetés 440,1  440,1

 
Az előirányzat a közoktatási törvényben előírt központi oktatási információs 
rendszerek, személyi nyilvántartások megvalósítására, a digitális tananyag és 
taneszköz akkreditáció megteremtésére, valamint az infokommunkációs technológiai 
eszközökhöz kapcsolódó korszerű pedagógiai módszertan bevezetéséhez nyújtott 
fedezetet. 
 
Az Oktatási Hivatal számára a központi adatfeldolgozó és a regionális hatósági 
ügyintézésre, az elektronikus nyilvántartási és hatósági rendszer kialakítására és a 
meglévő rendszerek továbbfejlesztésére a minisztérium 44,0 millió forint támogatást 
nyújtott.  
 
A közoktatási törvényben előírt központi oktatási, információs rendszerek, a digitális 
tananyag- és taneszköz akkreditációhoz, a Nemzeti Alaptanterv 2007. évi 
módosításához, a szöveges értékelést, minősítést támogató szoftver felhasználási 
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költségeihez, az iskolai adminisztrációs és ügyviteli rendszer technikai, műszaki és 
szakmai feltételeinek ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatokra mintegy 10,8 millió 
forintot fordítottunk.  
 
A minisztérium 2007. évben végzett drogprevencióval kapcsolatos feladatai a 96/2000. 
(XII. 11.) OGY. határozat, a „Nemzeti Stratégia a Kábítószer–probléma 
visszaszorítására” című dokumentumból, valamint az 1129/2004. (XI. 24.) Korm. 
határozatban foglaltakból adódtak. 
A tárca kidolgozta az „Egészségnevelő–drogügyi koordinátor” c. 30 órás akkreditált 
pedagógus–továbbképzés képzési tematikáját. Cél, hogy minden alap- és középfokú 
nevelési–oktatási intézményben legyen legalább egy fő képzett egészségnevelő–
drogügyi koordinátor képzettségű pedagógus.  
A képzés a Zánka Kht. bevonásával valósult meg. Ugyancsak a  Kht. szervezésében 
történt a Mentálhigiénés Alapfokú továbbképzés Pedagógusoknak (MAP–képzés) 
című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés is a 2007/2008. tanévben, amelyre 
9,7 millió forint támogatást biztosítottunk. 
A környezettudatos  nevelés program keretében: 
- A GLOBE Program támogatására az országos bázisintézményként működő 

kiskunhalasi Bibó István Gimnázium 2,4 millió forint támogatást kapott a  
közreműködésével megvalósított GLOBE magyar-amerikai környezeti nevelési 
program keretében GLOBE Környezeti Nevelésért pályázat költségeihez. 

- 2007. március 28–30. között megrendezésre került a „GLOBE Európai 
Koordinátorok Konferenciája 2007.”  

- A fenntarthatóság elveinek a nevelési–oktatási intézményekben való minél 
hatékonyabb megjelenése, a fenntarthatóság pedagógiájának erősítése érdekében az 
OKM és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta létre az 
„Ökoiskola” címet, amely pályázat keretében nyerhető el, erre a célra 2,0 millió 
forint támogatást adtunk. 

- „Zöld Óvoda” címmel meghirdetett pályázat keretében 1,0 millió forint támogatást 
nyújtottunk. 

 
A  közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódóan támogattuk:  
-  Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága által az alapfokú művészetoktatási 

intézmények részére beírási napló gyártása, forgalmazása, könnyen kezelhető 
nyomtatványok előállítása céljából kiírt pályázat lebonyolítását; 

- a közoktatási szakterülettel kapcsolatos nemzetközi feladatokat; 
- a XXI. század iskolája program újraindításához kapcsolódó intézményfelmérés 

költségeit; 
- a kisgyermekkori nevelés-oktatás, az NFT-I. keretében kifejlesztett Óvodai 

programcsomag adaptációjában való közreműködést és a továbbfejlesztés 
irányainak meghatározását, tanügyigazgatási tanácsadást, a kisgyermekkori 
tehetséggondozás módjainak feltárásában való közreműködést; 

- a közoktatás tartalmi szabályozási kereteinek kidolgozását, az érettségi 
vizsgaszabályzattal kapcsolatos feladatok költségeit. 
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A 2007. évi Nemzetközi Informatikai, Kémiai, Matematikai, Fizikai, Földrajz Diák-
olimpiára készülő csapatok felkészülésének támogatására 7,0 millió forintot biztosított 
a tárca.  
A 2008-ban Magyarországon megrendezésre kerülő Nemzetközi Kémiai Diákolimpia 
szervezője az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A Kémiai Intézetben megkezdődtek 
az előkészítő, szervező munkálatok. Részvételét 68 versenyző- és 2 megfigyelő ország 
jelezte. 
 
A 2007. évi nemzetközi diákolimpiákon sikeresen szerepelt versenyzők iskolai 
felkészítő tanárainak és nem érmes olimpikonok díjazása keretében 36 pedagógus 80-
200 ezer forint közötti tiszteletdíjat kapott diákjaik helyezésétől függően, 6 diák 80-
100 ezer forint elismerésben részesült a 2008. február 6-án a Parlamentben 
megrendezett ünnepségen. 
 
A Kazinczy-díj Alapítvány által szervezett Péchy Blanka emlékére rendezett „Szép 
magyar beszéd” általános iskolai és középiskolai versenyek, valamint az „Édes 
anyanyelvünk” középiskolai verseny szervezési feladataihoz 11,5 millió forinttal 
járultunk hozzá . 
 
Támogattuk a „Magyar Köztársaság jó tanulója, jó sportolója 2007” cím elnyerésére 
kiírt pályázat lebonyolítását is. 
 

11/4/30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 200,0 200,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3,9 3,9 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 3,9 3,9  

Módosított előirányzat 203,9 203,9 
 
   millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
A közoktatási törvény 94. § (3) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályait a 
Kormány a 44/2006. (II. 28.) számú  rendelete tartalmazza. 
E szerint az előirányzat bevételeit képezi az Oktatási Hivatalhoz befolyt hatósági 
ellenőrzésekből származó bírságok 60%-a, a közoktatási közszolgáltatásban érdekelt 
szervezetek és magánszemélyek önkéntes befizetései, a közoktatási törvény 84. § (14) 
bekezdés d) pontja alapján történő befizetések, továbbá egyéb bevételek.  
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A célelőirányzat pályázat útján biztosít fedezetet az oktatási és kulturális miniszter 
által jóváhagyott közoktatás fejlesztési stratégia céljainak megvalósításával 
kapcsolatos feladatokra. 
2007. évben a tényleges bevétel 4,6 millió forint volt, amelynek felhasználására a 
2006. évben befolyt 3,9 millió forinttal együtt 2008-ban kerül sor. 
 
 
11/4/31 Közoktatási ellenőrzési, pályázatlebonyolítási feladatok 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 300,0  300,0

Módosítások kedvezményezettenként -244,8  -244,8

 - saját intézménynek -244,8  -244,8

    = meghatározott feladatra -244,8  -244,8

Módosított előirányzat 55,2  55,2
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítési adatok levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 23,0 23,0  
Összes kifizetés 23,0 23,0 
 
Az előirányzat biztosította az önkormányzatok által fenntartott közoktatási 
intézmények tevékenységét segítő központi pályázati forrásokhoz kapcsolódó 
adminisztrációs és értékelési feladatok fedezetét. 
 
A 2007. évi érettségi vizsgákkal kapcsolatban a 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet 4. 
számú melléklete alapján közreműködött körzetközponti jegyzők támogatásához 
kapcsolódóan az Oktatási Hivatal nyilvántartást vezet a jegyzői feladatot ellátottakról, 
folyamatosan figyelemmel kísérve a feladatban résztvevők tevékenységét, biztosítva 
ezzel a jogszabályban előirt kötelezettségeknek megfelelő feladatellátást.  
A „Roma munkanélküliek közoktatási intézményekben történő közhasznú 
foglalkoztatásának szakmai támogatása (2003-2007.) OFA-OKI” című, 
OFA/3224/35/2003. sz. támogatási szerződés alapján indult program a nehezen 
elérhető, hátrányos helyzetű, az oktatás és a munkaerőpiac világától sok esetben távol 
álló társadalmi csoportok számára kínál integrációs lehetőséget két tekintetben: 
a) foglalkoztatás révén szocializálja őket a munka világába, és egyúttal  
b) a képzésbe ágyazott foglalkoztatás biztosításával lehetővé teszi azt, hogy a 

foglalkoztatási támogatás befejezését követően a támogatott az adott szakterületen 
vagy másutt a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb eséllyel pályázhasson arra, 
hogy szilárd pozíciókat birtokolhasson a munkaerőpiacon.  

A program célszemélyei a legalább nyolcadik általános iskolai végzettséggel 
rendelkező roma személyek voltak.  
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A program célja az volt, hogy a 42 intézményből érkező 60  pályázó, az  iskola által 
kiválasztott és foglalkoztatni óhajtott személy számára – túl a tényleges és több éven át 
tartó foglalkoztatás önmagában is rendkívül fontos ténye mellett is – képzési 
programot biztosítson. A képzési program az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 
készült kerettantervekre, illetve azok adaptált, az egyéni tanulást lehetővé tevő 
változatára épült. A program 2007. december 12-én az OKJ-s programokhoz 
kapcsolódó vizsgákkal zárult. 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv közoktatást érintő programok, pályázatok 
koncepcionálásához, a pályázatok előkészítéséhez, az ahhoz kapcsolódó szakértői 
tevékenységhez az  Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet részére 70,0 millió forint 
támogatást biztosítottunk. 
 
Ez az előirányzat biztosított fedezetet az Országos Oktatási Integrációs Hálózat 
működtetésére (EDUCATIO Kht. 50,0 millió forint), valamint a Roma 
Programtámogatási Hálózat működtetésére (ESZA Kht. 3,0 millió forint).  
 
Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat (OOIH) 2007. évi tevékenysége során 
többek között az alábbi feladatokat látta el: 

• A 12/2007 (III. 14.) OKM rendelet alapján szakmai segítséget, támogatás 
nyújtott az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére az óvodai fejlesztő, a 
képesség-kibontakoztató és integrációs támogatásokkal kapcsolatban.  

• A rendeletben foglaltak alapján 2007. június 15-éig 745 iskolával, illetve 
fenntartóval kötött Együttműködési Megállapodás keretében segítséget nyújtott 
ahhoz, hogy az intézmények a képesség-kibontakozató és integrációs 
felkészítést szakszerűen és a jogszabályoknak megfelelően alkalmazzák. 

• Pályázatot hirdetett tantestületi módszertani továbbképzéseken és a nem 
pedagógusoknak szóló képzéseken való részvételre. A pályázatra összesen 104 
intézmény jelentkezett, 102 pályázatot támogatott az OOIH. 

• Útmutatót fejlesztett ki az IPR bevezetéséhez azon intézmények számára, 
amelyek a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D §. alapján képesség-
kibontakoztató, illetve a 39/E §. alapján integrációs felkészítést folytatnak. A 
tesztelési felhívásra jelentkezett 144 iskola tesztelésének költségeit (a szakértők 
díjazását) az OOIH finanszírozta.  

• Az OOIH munkatársai segítséget biztosítottak a közoktatási intézmények és 
fenntartóik számára az integrációs és képesség-kibontakoztató normatíva-
igénylés jogszabályi feltételeinek való megfelelés megállapításához. Szakmai 
iránymutatást adtak továbbá a települési szintű integrációs/deszegregációs 
stratégia kialakításához (Szeged, Hódmezővásárhely, Nyíregyháza, Budapest 
XXI. Kerület, stb.), valamint a közoktatási törvény (módosított) 66. §-ában 
előírtak megvalósításához. 

• Az OOIH munkatársai szakmai fórumokon ismertették az integrált nevelés jogi 
és pedagógiai alapjait. A munkatársak közel 40 országos konferencián, megyei 
szintű szakmai tanácskozáson vettek részt, ahol az integrációs felkészítés 
tartalmi kérdésiről tartottak előadást. 
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11/5 Felsőoktatási feladatok támogatása 

11/5/4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 50,0  50,0

Módosítások kedvezményezettenként -48,5  -48,5

 - saját intézménynek -48,5  -48,5

    = meghatározott feladatra -48,5  -48,5

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 66,7 66,7 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 65,9 65,9  

- 2007. évi többletbevétel 0,8 0,8  

Módosított előirányzat 68,2 66,7 1,5
 
       millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítési adatok levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  57,3  57,3
- alapítvány 1,5  1,5
- egyház 8,0  8,0
Összes kifizetés 66,8  66,8
 
Az előirányzat biztosította a Békésy György Posztdoktori ösztöndíjról szóló 7/2001. 
(II. 23.) OM rendelet, a Széchenyi István Ösztöndíjról szóló 6/2001. (II. 23.) OM 
rendelet, a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 57/2004. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint 
a posztdoktori álláshelyeken alkalmazottak ösztöndíját, járulékait és kutatási 
támogatását.  
 
A Békésy György Posztdoktori ösztöndíj célja, hogy „a tudományos (PhD), illetve a 
mester (DLA) fokozat megszerzését követően a legtehetségesebb legrátermettebb 
kutatók és művészek pályájukat a hazai felsőoktatási intézmények műhelyeiben 
alapozzák meg, ezáltal elősegítve a vezető oktatói utánpótlás biztosítását a 
felsőoktatási intézményekben”.  
Az előirányzatból a nem állami fenntartású, illetve más tárca által fenntartott 
felsőoktatási intézmények részére nyújtottunk támogatást a 2003. évi nyertesek, 
valamint 2001., 2002. évi ösztöndíjas jogviszonyukat megszakító vagy később kezdő 
nyertesek ösztöndíjának kifizetéséhez.  
A hároméves időtartamra elnyert havi bruttó ösztöndíj mértéke a teljes ösztöndíjban 
részesülők esetében az egyetemi tanári munkakör költségvetési törvényben 
meghatározott garantált illetményének 70 %-a, a kiegészítő ösztöndíjban részesülők 
esetében pedig ennek az illetménynek a 20 %-a.   
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A Deák Ferenc Ösztöndíj célja, hogy –  a hazai felsőoktatási intézmények oktatói-
kutatói utánpótlásának elősegítésére –  támogatásban részesítse a kiemelkedő 
tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölteket tudományos fokozatuk megszerzése 
érdekében. 

Doktorjelölti ösztöndíjra pályázhatnak azok a disszertációjuk témájában kiemelkedő 
tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelöltek, akik 

a)    a pályázat benyújtásának évében még nem töltik be 36. életévüket, és 

b)  a felsőoktatási intézménnyel vagy felsőoktatási intézménybe kihelyezett  
MTA-kutatócsoporttal teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban 
vagy teljes idejű munkaviszonyban állnak. 

 
A Deák Ferenc Ösztöndíj, valamint a Tudományos Kiegészítő Ösztöndíj pályázat 
keretében 46,8 millió forint került felhasználásra. A 2007/2008. tanévben 51 
ösztöndíjast támogattunk. 
 
2007. évben módosult a jogi szabályozás. A 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet újra 
szabályozta a Deák Ferenc ösztöndíj pályáztatási feltételei és hatályon kívül helyezte a 
Széchenyi ösztöndíjról és a Békésy György ösztöndíjról szóló rendeleteket, azzal, 
hogy a már megállapított ösztöndíjakat változatlan feltételekkel kell folyósítani. 
 
 
11/5/26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 200,0 200,0

Módosítások kedvezményezettenként -137,7 0,0 -137,7

 - saját intézménynek -137,7 0,0 -137,7

    = meghatározott feladatra -137,7 -137,7

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 67,7 67,7

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 67,7 67,7  

Módosított előirányzat 130,0 67,7 62,3

 
     millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- alapítvány 49,6  49,6
- közhasznú társaság 2,1  2,1
- gazdasági társaság 4,3  4,3
- egyház 74,0  74,0
Összes kifizetés 130,0  130,0
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Az előirányzat fedezetet nyújtott a felmenő rendszerű és a kifutó képzések 
feladataihoz, a szükséges kompenzációkhoz, valamint egyes speciális feladatokhoz, pl. 
a fogyatékossággal élő hallgatók támogatására. 
 
Az előirányzatból támogatást nyújtottunk az ELTE-nek, a Debreceni Egyetemnek, a 
Budapesti Corvinus Egyetemnek és a Budapesti Műszaki Főiskolának.  
Ezen előirányzat terhére kaptak támogatást a felsőoktatási intézmények a 
fogyatékossággal élő hallgatók támogatására is, melynek összege 88,8 millió forint  
volt. 
 
 
11/5/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése 
 
         millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 630,0   630,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 99,0 99,0 0,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 99,0 99,0   

Módosított előirányzat 729,0 99,0 630,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 729,0  729,0
Összes kifizetés 729,0 729,0
 
A felsőoktatásról szóló törvény 35. §. (1) bekezdése előírja, hogy a felsőoktatási 
intézmények által kezelt adatok alapján létre kell hozni a felsőoktatási információs 
rendszert. 
A felsőoktatási információs rendszer – központi nyilvántartás keretében – a 
nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, 
hallgatói, oktatói és más alkalmazotti adatokat tartalmazza. A működéséért felelős 
szerv – az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht. – tartja nyilván a kiadott 
okleveleket, oklevélmellékleteket és doktori fokozatokat.  
A magyar kutatási-fejlesztési tevékenység szakmai hátterét megerősítő, elektronikusan 
megjelenő folyóiratokon és adatbázisokon alapuló nemzeti információs rendszer, az 
Elektronikus Információs Szolgáltatás ( EISZ), jött létre.   
A program keretében központilag, kedvezményes áron megvásárolt hazai és 
nemzetközi tudományos elektronikus adatbázisok válnak elérhetővé magyar tudósok, 
állami és egyházi intézményekben oktatók, hallgatók számára. 
A rendszerek működtetésére a közhasznú társaság az előző évben képződött 
maradvánnyal együtt 729,0 millió forintot használt fel. 
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11/5/34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 161,0  161,0

Módosítások kedvezményezettenként -161,0  -161,0

 - saját intézménynek -161,0  -161,0

    = meghatározott feladatra -161,0  -161,0

Módosított előirányzat 0,0  0,0

 
   millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 

 

A felsőoktatásról szóló törvény 23-26. §-ai rendelkeznek a gazdasági tanácsok 
létrehozásáról, feladataikról, melyhez a fejezet intézményi előirányzat- 
átcsoportosítással 2007. évben 161,0 millió forint támogatást biztosított. 
A törvény 128. § (2) bekezdés a) pontja alapján a gazdasági tanácsok miniszter által 
delegált tagjai tiszteletdíját és járulékait tartalmazza az előirányzat. 
 

11/5/36 Pedagógus díszdiploma 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 48,0  48,0

Módosítások kedvezményezettenként -39,8  -39,8

 - saját intézménynek -39,8  -39,8

    = meghatározott feladatra -39,8  -39,8

Módosított előirányzat 8,2  8,2

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 8,2  8,2
Összes kifizetés 8,2  8,2
 
A felsőoktatásról szóló törvény 65. §. (3) bekezdése szerint: „A felsőoktatási 
intézmény rektora – a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feltételek 
szerint – arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki 
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ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezte meg az oklevelét a felsőoktatási 
intézményben, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó.”  
Az előirányzatból fenti célra 15 állami (39,8 millió forint) és 4 egyházi felsőoktatási 
intézmény (8,2 millió forint) részére biztosítottunk támogatást. 
 

11/5/37 Tankönyv-, jegyzet-, könyvtár támogatási pályázat (maradvány) 
 

y tizedessel
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

        millió forintban, eg  

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 147,5 147,5 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 147,5 147,5  

Módosított előirányzat 147,5 147,5 

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  44,6  44,6
- más fejezet intézménye 2,0  2,0
- alapítvány 1,8  1,8
- közalapítvány 0,2  0,2
- gazdasági társaság 89,6  89,6
- egyház 6,7  6,7
- befizetési kötelezettség 2,6  2,6
Összes kifizetés 147,5  147,5
 
Az előirányzatból a 2006. évi Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási 
Pályázat alapján megítélt támogatások kifizetése történt. A támogatás eredménye 92 
db felsőoktatási tankönyv, illetve szakkönyv kifejlesztése. 
                                            
 
11/5/39 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (maradvány) 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 112,3 112,3 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 112,3 112,3  

Módosított előirányzat 112,3 112,3 
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 109,8  109,8
- befizetési kötelezettség 2,5  2,5
Összes kifizetés 112,3  112,3
 

 

             millió forintba

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program célja, hogy a 
felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus 
információ-forrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek 
eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt, szélesebb felhasználói 
körnek, fajlagosan kedvezőbb áron lehessen biztosítani. 
A program finanszírozására 2007. évben 109,8 millió forint került átutalásra a 2006. 
évi maradvány terhére. 
 

11/5/40 Maradványelszámolás (maradvány) 
 

n, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 451,7 379,0 72,7

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 355,6 355,6  

- 2007. évi többletbevétel 23,4 23,4  

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 72,7  72,7

Módosított előirányzat 451,7 379,0 72,7
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  93,9  93,9
- befizetési kötelezettség 334,3  334,3
Összes kifizetés 428,2  428,2
 

 
 
 
 
 
 

Az intézményi pénzmaradványok évközi elszámolására, rendezésére nyitott 
előirányzat.  
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11/5/42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, 
szakkollégiumok, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 483,0  483,0

Módosítások kedvezményezettenként -392,1  -392,1

 - saját intézménynek -390,6  -390,6

    = meghatározott feladatra -390,6  -390,6

 - más fejezet intézménynek -1,5  -1,5

    = meghatározott feladatra -1,5  -1,5

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 332,3 261,0 71,3

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 261,0 261,0  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 36,3  36,3

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 15,0  15,0

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 20,0  20,0

Módosított előirányzat 423,2 261,0 162,2

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  225,2  225,2
- más fejezet intézménye 3,9  3,9
- alapítvány 10,4  10,4
- közhasznú társaság 67,0  67,0
- gazdasági társaság 5,8  5,8
- egyház 50,2  50,2
- társadalmi szervezet 10,0  10,0
Összes kifizetés 372,5  372,5
 
A felsőoktatásban a normatív finanszírozás bevezetése óta külön forrást kell biztosítani 
az olyan képzések támogatására, amelyeken kultúrpolitikai, tudománypolitikai 
indokok, illetőleg nemzetiségpolitikai célkitűzéseink miatt kell képzést folytatni, de a 
normatívák nem biztosítják a működőképességet. A felsőoktatási törvény definiálja a 
kisszakokat és előírja részükre a kiegészítő támogatás biztosítását pályázat útján. 
2007. évben meghívásos pályázat útján 15 állami és 4 egyházi felsőoktatási intézmény 
kapott támogatást, összesen 131,3 millió forintot. 
Egyedi döntés alapján a Berzsenyi Dániel Főiskola (0,5 millió forint) és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (11,2 millió forint) kapott támogatást. A Főiskola angol 
nyelvű szemeszteres képzést tart az Erasmus partnerintézmények hallgatóinak. Az 
Egyetem anyanyelvi lektorok költségeihez történő támogatást kapott. 
2007-ben kiírásra került a Szakkollégiumi pályázat. A Kuratórium a beérkezett 44 
pályamunkából 28-at talált támogatásra érdemesnek.    
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Az EISZ keretében a „Scopus” multidiszciplináris, absztraktokat és bibliográfiai 
adatokat tartalmazó internetes adatbázishoz való hozzáférés biztosítására támogatást 
nyújtottunk. A szolgáltatást 2007. év végéig 5+1 intézmény, tesztüzemben május 
végétől 5 másik intézmény is megkapta.  
 
A kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek 
támogatására a felsőoktatásról szóló törvény 66. §-a értelmében a minisztérium 
támogatást biztosított. A törvény biztosítja a jogi hátterét a hazai és nemzetközi 
viszonylatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó felsőoktatási intézmények 
támogatásának, valamint a többciklusú képzés keretei között a tehetséges hallgatókkal 
foglalkozó szervezeti formák (diákkör, szakkollégium, doktori iskolák, 
tehetséggondozó műhelyek, stb.) támogatásának, amelyhez az intézmények pályázat 
útján juthatnak. 
A tehetséggondozó program keretében több felsőoktatási intézmény versenyeihez 
biztosítottunk támogatást, ahol a hallgatók megmérettetésére a versmondásban, szép 
magyar beszédben, jogi perbeszédben, helyesírási versenyben, iparművészek, 
tájépítészek versenyében, kiállításokon való szereplésben és nem utolsósorban 
sportversenyeken került sor. 
 

11/5/44 MAB támogatása 
  
        millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 200,0  200,0

Módosított előirányzat 200,0 0,0 200,0
 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 200,0  200,0
Összes kifizetés 200,0  200,0
 
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásról szóló törvény 109-
111. §-ai, valamint a 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet alapján működik. A 
felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység 
minőségének értékelése, valamint az intézményi minőségfejlesztési rendszer 
működésének vizsgálatára létrehozott független, országos szakértői testület. 
A működéséhez szükséges fedezetet a minisztérium költségvetésében elkülönítetten 
kell megtervezni. A 200,0 millió forint támogatás a Bizottság feladatainak ellátását 
szolgálta. 
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11/5/45 FTT támogatása  
 

tban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

  millió forin

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 60,0  60,0

Módosított előirányzat 60,0  60,0

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
 2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre    
- közhasznú társaság 60,0  60,0
Összes kifizetés 60,0  60,0
 
 
A felsőoktatásról szóló törvény 112. § (1) bekezdése értelmében a Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács az oktatási és kulturális miniszter – a felsőoktatás fejlesztési, 
finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdéseiben – döntés-előkészítő, véleményező és 
javaslattevő független szakértői testülete. A Tanács a miniszter felkérésére bármely, a 
felsőoktatást érintő kérdésben kialakítja véleményét, állásfoglalását, javaslatát. A 
működéséhez szükséges fedezetet, 60,0 millió forintot a tárca költségvetésében 
elkülönítetten kellett megtervezni. 
 
 
11/7 Egyéb feladatok támogatása 
 
11/7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok 
 
11/7/4/3 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 200,0  200,0

Módosítások kedvezményezettenként -93,4  -93,4

 - saját intézménynek -92,9  -92,9

    = meghatározott feladatra -92,9  -92,9

 - más fejezet intézménynek -0,5  -0,5

    = meghatározott feladatra -0,5  -0,5

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 216,8 141,8 75,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 141,8 141,8  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 75,0  75,0

Módosított előirányzat 323,4 141,8 181,6
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  83,2  83,2
- más fejezet intézménye 2,5  2,5
- alapítvány 76,4  76,4
- közalapítvány 1,2  1,2
- közhasznú társaság 35,5  35,5
- gazdasági társaság 3,2  3,2
- önkormányzat/vagy intézménye 18,3  18,3
- egyház 4,4  4,4
- társadalmi szervezet 12,2  12,2
- befizetési kötelezettség 5,5  5,5
Összes kifizetés 242,4  242,4
 
Az előirányzat célja a Kormányprogramban megfogalmazott elvárásoknak 
megfelelően az esélyegyenlőtlenségeket mérséklő, befogadó közoktatási rendszer 
megteremtésének támogatása. 
 
A Roma Évtized Program kiemelten fontos célkitűzése a roma kulturális értékek 
intézményes megjelenésének elősegítése. Ennek keretében a tárca hozzájárult többek 
között: 

• A Rádió C Kisebbségi Műsorszolgáltató Kht. kulturális műsorainak (Kultúr-
óra, Romani Vorba, Zenetárlat) költségeihez; 

• A Rajkó Művészegyüttes Kht. Rajkó Zenekar 55 éves jubileumi koncertje 
megrendezésének költségeihez;  

• A CineFest Egyesület és a Rádió C szervezésében 2007. szeptember 16. és 23. 
között – a Fiatal Filmesek 4. Nemzetközi Fesztiválja keretén belül – Miskolcon 
megrendezett két napos roma filmfesztivál költségeihez;  

• A 100 Tagú Cigányzenekar Országos Kulturális és Közművelődési Egyesület  
által a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon megrendezett 17. nyári cigányzenei 
fesztivál költségeihez.  A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon a cigány kultúra 
igazi kulturális seregszemléje zajlott le, ahová az egész ország területéről 
érkeztek vendégek; 

• A Rajkó Zenekar és Tánckar Görögországban történő bemutatkozására, melyre 
a lehetőséget a Görög-Ciprusi-Magyar Baráti Társaság teremtette meg;  

• Az Új Generáció Zenekar Közhasznú Egyesület részére a 36. Rácz Laci 
Emlékverseny (cigányzenekarok nemzetközi versenye) megvalósításához;   

• Az Intereuroshow Produkciós Iroda „Művész bázis” címmel megrendezett 
nemzetközi zenei fesztivál és tehetségkutató válogatásához, amely kiemelt 
figyelmet fordított a roma előadókra;  

• A 6-20 év közötti, állami gondozásban élő gyermekek számára 2007-ben 
második alkalommal kiírt országos rajz- és festménypályázathoz;  

• A jeruzsálemi Olajfák hegyén található karmelita Mi Atyánk kolostorban 
romani nyelven felavatásra került imatábla költségeihez. (Ebben a kolostorban a 
világ 155 nyelvén van megörökítve a „Mi atyánk” ima); 
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• A „Magyar kulturális évad Kínában” programsorozat részeként a pekingi Boyi 
Galériában bemutatott „Az emlékezet színes álmai” című kiállításhoz. A 
magyarországi kortárs roma képzőművészetet bemutató tárlat elsősorban a 
Néprajzi Múzeum és a Magyar Művelődési Intézet gyűjteményeiből válogatott 
157 műalkotást, s a kínai közönség, valamint a szakma reakciói egyaránt 
kedvezőek voltak; 

• Az elmúlt években az OKM támogatásával elindult koncertsorozathoz, melynek 
keretében a Magyar Rádió Márványtermében klasszikus zenét játszó, a 
Zeneakadémián tanuló fiatal roma művészek, illetve végzős vagy végzett 
hallgatók lépnek fel.  

 
A Roma Produkciós Alapítvány támogatása keretében roma médiagyakornokok 
képzésével és mentorálásával kapcsolatos feladatok kerültek elvégzésre, a program e 
tevékenység támogatása révén sikeresen és eredményesen valósult meg. 
 
Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága által a „Menekülteket befogadó állomásokon 
elhelyezett kiskorú gyermekek oktatási integrációjának támogatása” címmel 
meghirdetett pályázat célja a migráns gyermekek, különösen a leginkább hátrányos 
helyzetben lévő, a menekülteket/menedékeseket befogadó állomásokon elhelyezett 
kiskorúak oktatási integrációjának támogatása, az interkulturális pedagógiai program 
alapján saját programok kidolgoztatása az őket befogadó oktatási intézményekkel, a 
migráns kiskorúak magyar nyelvi felzárkóztatásának, tantárgyi fejlesztésének 
támogatása, számukra kulturális programkínálat, tanulmányokat támogató, szociális 
hátránykompenzáló eszközök és szolgáltatások biztosítása. 
 
A Felsőoktatási Mentor program célja az érintettek felsőfokú intézménybe való 
bekerülési esélyének növelése, a követelmények sikeres teljesítése, és a későbbi, a 
munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségének bővítése. A megvalósítás fázisai: 

1. a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú intézményekbe a felvételi 
eljárás során kedvezményekkel való bejutásának biztosítása; 

2. az érintettek számára a Mentor program segítségével a beilleszkedés 
megkönnyítése, valamint a lemorzsolódás lehetőségének csökkentése. 

 
A hosszú távú és végső célt a Mentor program képzésekkel, kapcsolathálózat 
kiépítésével próbálja megvalósítani, annak érdekében, hogy a programban részt vevő 
hallgatók az iskola elvégzése után ugyanakkora eséllyel jelenjenek meg a 
munkaerőpiacon, mint jobb szociális háttérrel rendelkező társaik. A Mentor programot 
a minisztérium megbízásából a HÖOK a Hallgatókért Alapítvány bonyolítja.  
 
Az Országos Felsőoktatási Információs Központ tájékoztatása alapján a 2007-es 
felvételi eljárás során 3.861 olyan fiatal jelentkezett a felsőoktatásba, aki a törvényi 
szabályozás alapján hátrányos helyzetűként adta be a jelentkezési lapját, míg 1.101 fő 
jelentkezett halmozottan hátrányos helyzetűként. A plusz 8 felvételi pontra jogosultak 
nagy része (64%-a), 706 fő nyert felvételt valamelyik megjelölt intézménybe, ebből 
122-en költségtérítéses képzésre.  
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A program kb. 400 halmozottan hátrányos helyzetű fiatalnak tudott segítséget nyújtani 
az intézményekben működő mentoraink által.  
 

 

A nemzetiségi kultúra támogatása keretében egyedi döntés alapján 18 program kapott 
támogatást 150,0 ezer és 2,0 millió forint közötti összegben.  
 

A 2007. évi kisebbségi kulturális támogatások, nemzetiség szerinti bontásban 
 

Nemzetiség Támogatott kérelmek (db) Támogatás összesen  
(ezer forint) 

interetnikus 11 7 700 
német   3     850  
román   2     550 
szlovák   1     500  
horvát   1      400  

Összesen 18 10 000 
 

A Nemzeti Alaptanterv 2006. évi megújításával összhangban szükségessé vált a 
nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás irányelve mellékleteként kiadott részletes 
követelményeinek az átdolgozása is. E feladatot az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
valósította meg.  
 
A kisebbségi oktatás általános finanszírozási rendszer keretében nem finanszírozható 
feladatok ellátásához évek óta nyilvános pályázat útján nyújt támogatást a 
minisztérium.  
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2007-ben az alábbi feladatok megvalósítására került kiírásra pályázat: 
a) Akkreditált és anyaországi kisebbségi pedagógus-továbbképzések támogatása 

2007-ben 14 pedagógus-továbbképzés valósult meg, melyre összesen 17,0 millió 
forint támogatást biztosítottunk. 

b) Kisebbségi nevelést, oktatást segítő kutatások támogatása  
A pályázaton kisebbségi kutató intézetek, valamint a felsőoktatási kisebbségi 
tanszékek, tanszéki csoportok vehettek részt. A döntés eredményeként 16 pályázó 
12,8 millió forint összegű támogatást kapott.   

c) A 2007. évi költségvetési törvény 5. számú melléklet 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a tárca látta el a nemzetiségi közoktatási 
intézményfenntartók támogatására kiírt igényléssel kapcsolatos tennivalókat. A 
nemzetiségi tannyelvű és kétnyelvű iskolák mellett az 1.100 fő alatti településen 
működő nemzetiségi óvodák és nyelvoktató nemzetiségi iskolák fenntartói is 
igényelhettek működési támogatást. Emellett a nemzetiségi tankönyvek 
beszerzéséhez, pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez és a kisebbségi 
vegyes bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott közoktatási feladatok 
megvalósításához, valamint 2007-től anyaországi programok megvalósításához is 
igényelhettek a nemzetiségi intézményfenntartók támogatást. 
 
A 2007-ben elnyert támogatások összegzését az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
   

Támogatott feladat Támogatás  
(ezer forint) 

Fenntartók 
száma 

Intézmények 
száma 

Fenntartói támogatás összesen 686 124,0 103 143 
Szakmai szolgáltatás 2 379,0 25 28 
Vegyes Biz. Ajánlás 60 000,0 1 1 
Vegyes Biz. Ajánlás 
rendeletmódosítás alapján 200 000,0 2 2 
Tankönyv 81 464,1 152 177 
Tankönyv rendeletmódosítás 
alapján 9 835,9 20 20 
Anyaországi programok 4 883,6 19 24 

Összesen: 1 044 686,6   
 
      Nem állami intézményfenntartók (OKM fejezetből biztosítva) 

Támogatott feladat Támogatás  
(ezer forint) 

Fenntartók 
száma 

Intézmények 
száma 

Tankönyvek 15 868,7 7 9 
Tankönyv rendeletmódosítás al. 4 986,7 4 6 
Intézményfenntartás 120 000,0 3 4 
Szakmai szolgáltatás 744,0 3 4 
Anyaországi programok 570,0 3 3 

Összesen: 142 169,4   
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Az önkormányzatok támogatásának átutalásáról az ÖTM intézkedett a költségvetési 
törvény 5. számú mellékletének 6. pontja szerinti keret terhére, a nem állami 
intézményfenntartók támogatását pedig a tárca biztosította a Humán szolgáltatások 
kerete terhére. 
A tárca számára fontos feladat a kétoldalú munkatervekben meghatározott, a hazai 
kisebbségeket érintő tárcafeladatok ellátása. Ennek keretében arra törekedtünk, hogy a 
kétoldalú tárcaközi egyezmények kínáljanak magyar ösztöndíj lehetőségeket 
anyaországi teljes idejű képzésre a magyarországi nemzetiségi fiatalok számára, 
biztosítsanak lehetőségeket részképzésekre és doktoranduszképzésre, nyelvi-
módszertani és szaknyelvi pedagógus-továbbképzésekre, gyermekek anyaországi 
anyanyelvi programjaira, anyaországi lektorok, vendégtanárok fogadására, 
anyaországi tankönyvek és módszertani segédletek behozatalára. Fentieken túl horvát, 
szerb, szlovák, szlovén, román, ukrán relációban a szakterület részt vett az államközi 
kisebbségi vegyes bizottságok munkájában is.  

 
11/7/14 Belső informatika fejlesztése 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 10,0  10,0

Módosítások kedvezményezettenként -10,0  -10,0

 - saját intézménynek -10,0  -10,0

    = meghatározott feladatra -10,0  -10,0

Módosított előirányzat 0,0  0,0

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
2007-ben a belső informatikai fejlesztésre rendelkezésre álló 10,0 millió forint forrás a 
tárca informatikai infrastruktúrája szinten-tartásához, a folyamatos üzletmenetet és 
üzembiztonságot biztosító eszközök és szolgáltatások beszerzésére, a statisztikai 
rendszer fejlesztésére  került felhasználásra.  
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11/7/15 „Útravaló” ösztöndíj program 
 
          millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 1 600,0  1 600,0

Módosítások kedvezményezettenként -1 579,2  -1 579,2

 - saját intézménynek -1 579,2  -1 579,2

    = meghatározott feladatra -1 579,2  -1 579,2

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 702,0 350,7 351,3

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,2 7,2  

- 2007. évi többletbevétel 343,5 343,5  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 351,3  351,3

Módosított előirányzat 722,8 350,7 372,1

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítési adatok levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  7,2  7,2
- közalapítvány 22,5  22,5
Összes kifizetés 29,7  29,7
 
A program célja a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásának, érettségi és diploma 
szerzési esélyeinek, a piacképes szakképesítés megszerzése esélyeinek javítása. 
Az ösztöndíjprogram keretében működő 3 esélyegyenlőségi alprogramban való 
részvételre a hátrányos helyzetű diákok és mentoraik közösen pályázhatnak, 
mindketten ösztöndíjban részesülnek.  
 
Esélyegyenlőségi alprogramok:  

- Út a középiskolába, 
- Út az érettségihez, 
- Út a szakmához. 

 
A tehetséggondozó alprogram keretében középiskolai tanárok vezetésével kutatási 
projekt-tervet kidolgozó team-ek / csoportok adhatnak be pályázatot.   
 
A tehetséggondozó alprogram:  

- Út a tudományhoz.  
Az ösztöndíjprogramot 2007 első felében a Tempus Közalapítvány, 2007 nyarától az 
OKM Támogatáskezelő Igazgatósága bonyolította. Ennek során 1.572 db közoktatási 
intézménnyel tartottak kapcsolatot, melynek során a 2006/2007. tanévben 17.557 fő 
ösztöndíjban részesült tanuló és 9.182 fő mentor ösztöndíját biztosították. 
Az Útravaló Ösztöndíjprogram működtetésére az OKM Támogatáskezelő 
Igazgatósága egy új informatikai rendszert állított fel, mely tartalmazza a központi 
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adminisztrációs programot, a fenntartói információs rendszert, illetve a pályázói 
információs rendszert. 
 
A 2007. évi pályázati forduló 2007. október 8-án zárult. 

- az Út a középiskolába alprogram keretében már nemcsak a 7. évfolyamban 
tanulmányokat folytató, hanem a 8. évfolyamban tanuló hátrányos helyzetű 
tanulók is benyújthatták pályázataikat (a tanulói pályázatok 67,43 %-át 7. 
évfolyamos tanulók nyújtották be); 

- az Út az érettségihez alprogram keretében nemcsak a 9. évfolyamos, hanem a 
nyelvi előkészítő évfolyamon, vagy a 10-11-12-13. évfolyamon tanulók is 
pályázhattak (a pályázók 43,74 %-a 9. évfolyamos); 

- az Út a szakmához alprogram keretében pedig a felzárkóztató évfolyamon, 
illetve a 10. évfolyamon, vagy szakképző évfolyamon tanulók is pályázatot 
nyújthattak be (a pályázók 55,5 %-a 9. évfolyamos). 

A pályázói kör bővülésének köszönhetően a 2007. évi fordulóban 1.313 közoktatási 
intézmény összesen 1.501 db pályázatot nyújtott be, melyből 

- az Út a középiskolába alprogram keretében 786 db,  
- az Út az érettségihez alprogram keretében 546 db, 
- az Út a szakmához alprogram keretében 169 db 

pályázat érkezett.  
 

Az 1.313 közoktatási intézmény összesen 23.230 db tanulói, és 8.717 db mentori 
pályázatot nyújtott be: 

- az Út a középiskolába alprogram keretében 9.154 tanulói - 3.169 mentori,  
- az Út az érettségihez alprogram keretében 10.661 tanulói - 4.369 mentori,  
- az Út a szakmához alprogram keretében 3.415 tanulói -1.179 mentori. 

 
A rendelkezésre álló költségvetési források elosztása alapján a 2007-es pályázói 
körben: 

- az Út a középiskolába alprogram keretében 5.565 tanuló-mentor pár, 
- az Út az érettségihez alprogram keretében 3.736 tanuló-mentor pár,  
- az Út a szakmához alprogram keretében pedig 2.536 pár pályázata részesült 

támogatásban.  
 
A tehetséggondozó alprogram, az Út a tudományhoz programra szintén 2007. október 
8-áig volt lehetőség pályázat benyújtására. 
A közoktatási intézmények a kutatócsoportok által kezdeményezett projektek 
megvalósítására projektenként maximum 400.000 forint támogatásra nyújthattak be 
pályázatot, amelyeket a program megvalósításához szükséges eszközök (könyv, 
laboreszköz, műszerek, szoftverek, stb.) és a kutatási projekthez kapcsolódó 
programok (tanulmányút, terepi munka, egyéb kiadások) költségeinek, valamint  25 
%-át a projektben részt vevő mentor és tanulók ösztöndíjára fordíthattak. 
A közoktatási intézmények 92 db pályázati projektet nyújtottak be, összesen 35,5 
millió forint támogatást igényelve. Ténylegesen 73 db pályázat összesen 25,7 millió 
forint támogatásban részesült. 
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11/7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 679,6   679,6

Módosítások kedvezményezettenként -457,8  -457,8

 - saját intézménynek -457,8  -457,8

    = meghatározott feladatra -457,8  -457,8

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 126,8 126,8 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 126,1 126,1  

- 2007. évi többletbevétel 0,7 0,7  

Módosított előirányzat 348,6 126,8 221,8
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  10,3  10,3
- alapítvány 3,5 1,3 2,2
- közalapítvány 9,9 9,9  
- közhasznú társaság 66,9  66,9
- gazdasági társaság 26,0  26,0
- önkormányzat/vagy intézménye 0,2  0,2
- egyház 7,8  7,8
- társadalmi szervezet 5,8  5,8
- külföldi szervezetek 120,6 38,0 82,6
- befizetési kötelezettség 20,5  20,5
Összes kifizetés 271,5 49,2 222,3
 
 
A határon túli oktatási feladatok támogatásával a tárca célja a magyarországi 
felsőoktatásban tanuló határon túli magyarok ösztöndíjazása esetében alapvetően a 
határon túli magyar értelmiség létszámának növelése, szellemi fejlődésének 
előmozdítása, illetve az értelmiség elvándorlásának megállítása és a hazatérés 
esélyének biztosítása. Régiónként differenciált szerkezetben hirdettük meg pályázati 
formában nyújtott ösztöndíjainkat: a nem uniós tagállamok (Horvátország, Szerbia, 
Ukrajna) esetében alap- és részképzéses tanulmányok folytatására, valamint doktori 
képzés céljaira is. Az uniós tagállamok (Szlovák Köztársaság, Románia) állampolgárai 
részére csupán részképzős ösztöndíjak meghirdetésére került sor. Az ösztöndíjazás 
terén továbbra is stratégiai célunk a részképzős hallgatók létszámának, valamint a 
részképzés arányának növelése a teljes alapképzésre biztosított ösztöndíjakkal 
szemben.  

 
Az előirányzatból a 2007/2008-as tanév őszi szemeszterében összesen 801 hallgató 
ösztöndíjazását támogattuk (ebből 588 fő A3-as, akik közül 82 fő doktorandusz volt; 
213 fő miniszteri ösztöndíjas, akik közül 16 fő doktorandusz volt).  
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2007-ben magyarországi részképzésre változatlanul 530 hónapnyi ösztöndíj került 
kiutalásra a Határon Túli Magyar Ösztöndíjtanács javaslata alapján. Az oktatási és 
kulturális miniszter tanácsadó testületeként működő regionális Ösztöndíj Tanácsok 
saját régiójuk tudományos és munkaerő-piaci igényeinek figyelembevételével 
támogatták a beérkezett pályázatokat. Növekedett az érdeklődés a szülőföldi 
ösztöndíjak iránt is, a korábbi éveknek megfelelően a Vajdaságban és Kárpátalján is 
biztosítottunk szülőföldi szakkollégiumi ösztöndíjat a határon túli magyar értelmiség 
megerősítése céljából. Pályázati keretek között támogattuk a magyarországi 
költségtérítéses képzésben résztvevő hallgatókat, az első pályázati fordulóban mintegy 
50 hallgatót. 

 
A Bolyai Társaságon és a Transylvania Trust Alapítványon keresztül támogattuk az 
erdélyi felsőoktatási intézményekben meghívás alapján előadást vállaló magyarországi 
oktatók útiköltségét. A kiemelkedő fontosságú, határon túli magyar értelmiségi 
elitképzést elősegítő, határon túli szakkollégiumok (Kárpátaljai Magyar 
Szakkollégium, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium) támogatása ösztöndíjak 
biztosítása révén a korábbi struktúrában folytatódott.  

 
2007 őszén folytattuk oktatói támogatási programunkat, amelynek keretében a 22,0 
millió forintos keretből ösztöndíjszerű támogatásban részesítettük azokat az erdélyi 
oktatókat, akik állami felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.  

 
A nyugati magyarság identitásának megőrzését elősegítendő, a Balassi Intézettel 
közösen meghirdetett magyarságismereti képzéseken, illetve a felsőfokú 
tanulmányokra előkészítő képzéseken keresztül segítettük a nyugati diaszpórában élő 
magyar származású fiatalok képzését, magyarságtudatuk megerősítését. 
Magyarországi felsőoktatási intézmények közreműködésével rendszeresen biztosítjuk 
a nyugati diaszpórában élő pedagógusok egyhetes továbbképzését. 

 
Évek óta biztosítjuk a magyarországi közoktatásban résztvevő, speciális oktatásban 
részesülő azon határon túli diákok számára az ösztöndíjakat, amelyek különlegesen 
indokolt esetben kerülnek csak megítélésre, a 2007/2008. tanévben megközelítőleg 40-
50 fő részére. Ilyen a szellemi, testi fogyatékosok magyarországi gyógykezelése alatti 
tanulásának a támogatása, a speciális szakmai képzés magyarországi biztosítása, vagy 
az államközi szerződésekből adódó általános és középiskolai ösztöndíjak. 

 
A szórvány oktatás támogatását szolgáló 15,0 millió forintos keretösszeg több mint 
2000 diák és tanára részére biztosított lehetőséget a folyamatos magyar nyelvű 
oktatásban való részvételhez. 
Támogatásunk révén az átfogóbb, spirálisan építkező tematikájú és létszámú 
rendezvényeken – szülőföldi tanulmányi versenyeken – 17.500 tanuló részesedett a 
minisztérium kiegészítő támogatásából, míg az anyanyelvi tematikus szaktáboroztatási 
keretből 6.000 tanuló magyar nyelven vezetett nyári foglalkozásához járultunk hozzá.  

 
2007-ben is támogattuk a módszertani központokban folyó oktatási tevékenységet, 
illetve a pedagógus szövetségek, szakmai szervezetek működését, munkáját.  
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Pályázatot írtunk ki a 2007. évre is a továbbképzési jegyzékben szereplő, indítási 
engedéllyel rendelkező, akkreditált magyarországi pedagógus-továbbképzésekre, 
illetve a határon túli magyar pedagógus szövetségek által igényelt, úgynevezett 
elismert képzésekre, amelyek az adott régió továbbképzési rendszerébe illeszkednek, 
és hiánypótlóak. A kétoldalú munkatervek alapján megszerveztük a határon túli 
magyar iskolavezetők, illetve a tehetséggondozással foglalkozó pedagógusok 
továbbképzéseit, továbbá biztosítottuk a magyar nyelvi szaktanácsadó Szlovéniában 
folytatott munkáját.  
 
A Határon Túli Magyar Tankönyvtanács javaslata alapján a helyi igények 
függvényében megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítésére és 
kiadására, szerkesztési, lektorálási munkáira, valamint a több helyen 10 éve működő 
tankönyves műhelyek fejlesztésére is biztosítottunk támogatást. A magyarországi 
tankönyvek és taneszközök eljuttatását csak korlátozott mértékben (pl. Horvátország, 
Szlovénia, nyugati szórvány) támogattuk.  

 
A határon túli magyar nyelvű felsőoktatás és a magyarországi felsőoktatási 
intézmények székhelyen kívüli képzéseinek támogatásával (ún. kihelyezett képzések) 
a cél az önálló határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézményrendszer 
kialakulásának elősegítése, illetve egyes, magyarul nem indított szakokon történő 
tanulmányok folytatásának lehetővé tétele volt. (BCE nyárádszeredai és zentai 
kertészmérnöki képzése, KRE marosvásárhelyi kántor-tanító képzése, UNE Magyar 
Történelem Tanszéke, Selye János Egyetem Komárom).  
14,0 millió forintos kerettel meghirdetett nyílt pályázatunk célja, hogy biztosítsa a 
határon túli magyar hallgatói és doktorandusz szervezetek hatékony működésének 
pénzügyi alapjait és szakmai feltételeit.  
A tárca és a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. közötti megállapodásnak 
megfelelően a teljes kárpát-medencei régióban megtartott magyar anyanyelvű 
közoktatási rendezvényeken (verseny, fesztivál, képviseletek) eredményesen 
közreműködő tanulók számára (közel 160 tanuló) biztosította a szakmai táborban való 
részvételt. 
A Julianus Testvériskola Program pályázat keretében a tárca a magyarországi és 
határon túli magyar középiskolai osztályok, csoportok kölcsönös utazását kívánta 
támogatni annak érdekében, hogy azok megismerhessék a más régióban élő magyarság 
életét, kultúráját, és elősegítsék az intézményi partnerkapcsolatok erősítését a Kárpát-
medencében. A program iránt továbbra is nagy volt az érdeklődés, 2007-ben mintegy 
62 iskola utazását támogattuk, összesen 14,0 millió forint értékben. 
 
A határon túli kulturális feladatok támogatása keretében pályázat kiírására került sor a 
határon túli magyar hivatásos színházi intézmények 2007. évi művészeti 
tevékenységének költségvetési támogatására.
Pályázni lehetett új színházi produkciók megvalósításának támogatására, szakmai 
továbbképzésekre és ösztöndíjakra. 
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A határon túli színházak 2007. évi támogatása 

Régió 

Pályázó 
intézmé-

nyek 
száma 
(db) 

Támogatott 
pályázatok 
száma (db) 

Támogatott 
pályázatok 

régiók 
szerinti 

megoszlása 
(%) 

A 
támogatás 
összege 

(ezer  
forint) 

A támogatás 
összege 

régiók szerinti 
megoszlásban 

(%) 

Erdély 17 40 70,2 20 280,0 60,4
Felvidék   3   6 10,5 3 020,0 9,0
Kárpátalja   1   1 1,8 3 200,0 9,5
Vajdaság   6 10 17,5 7 100,0 21,1

Összesen: 27 57 100,0 33 600,0 100,0
 
 

A támogatott 
program típusa 

Támogatott 
pályázatok 
száma (db) 

Támogatott 
pályázatok 

programtípus 
szerinti 

megoszlása 
(%) 

A 
támogatás 
összege 

(ezer 
Forint) 

A támogatás 
összege 

programtípus 
szerinti 

megoszlásban 
(%) 

Új színházi produkció 
megvalósításának 
támogatása 

50 87,7 28 920,0 86,1

Szakmai képzések és 
továbbképzések 
támogatása, illetve 
ösztöndíjak 

6 10,5 4 380,0 13,0

Egyéb támogatás 1 1,8 300,0 0,9

Összesen: 57 100,0 33 600,0 100,0
 
Ugyancsak pályázat keretében támogattuk a határon túli magyar hivatásos 
néptáncegyüttesek és az adott régióban kiemelt jelentőségű amatőr néptáncegyüttesek 
2007. évi művészeti tevékenységét, összességében 7,0 millió forint összegben. 
Pályázni lehetett: 

1. új produkciók megvalósítására; 
2. új és korábbi produkciók országon belüli és magyarországi bemutatására; 
3. a néptáncegyüttes művészeti tevékenységével kapcsolatos dokumentációs és pr-

kiadványokra (zenei CD-k, DVD-k, műsorfüzetek, ismertetők és internetes 
honlap); 

4. amatőr néptáncegyüttesek vezetőinek és koreográfusainak szakmai 
továbbképzésére; 

5. táncházak működtetésére.     
A 7/2004. (II. 26.) NKÖM rendelet értelmében a tárca 2007 szeptember hónapban 
negyedik alkalommal hirdette meg az irodalmi ösztöndíj pályázatot, melynek célja 
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támogatást nyújtani a tehetséges fiatal, határon túli magyar íróknak, irodalmároknak a 
pályakezdéshez, illetve – korosztálytól függetlenül – kedvező feltételeket teremteni a 
magas színvonalú alkotótevékenységhez. E pályázat keretében 11 fő számára tudtunk 
10 hónapra szóló ösztöndíjat biztosítani költészet, prózaírás, kritika, gyermekirodalom 
és műfordítás kategóriákban.  
 
A határon túli magyar közösségek közművelődési pályázatára 30,0 millió forintot 
különítettünk el. A pályázat célja a Kárpát-medencében kisebbségi sorban élő magyar 
közösségek anyanyelvi kultúráját fenntartó, fejlesztő, önszerveződésen alapuló 
tevékenységi formáinak (amatőr művészetek, ismeretterjesztés, önképzés, stb.) 
támogatása.  
A beérkezett 584 pályázatból 240 kapott támogatást 30,0 millió forint nagyságrendben. 
 
A határon túli magyar könyvtárak fejlesztési programja 1997 óta van folyamatban. 
Szakmai tevékenységüket a magyarországi könyvtárszakmai rendszerekhez való 
csatlakozással, képzésekkel segítjük. A 2007. évi 6,0 millió forint támogatás célja a 
határon túli magyar könyvtáros szakemberek szakmai képzése, illetve könyvtáraik 
csatlakozása az Országos Dokumentum-ellátó Rendszerhez (ODR) az OSZK 
Könyvtári Intézet, mint szakmai koordinátor közreműködésével.  
 
A 12. alkalommal megrendezett Vendégségben Budapesten – Határon Túli Magyar 
Fiatalok Találkozóját 10,0  millió forinttal támogattuk.  
 

11/10 Alapítványok, közalapítványok támogatása 
 
11/10/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 

11/10/1/5 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása 

           millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 1 000,0  1 000,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 416,4 261,1 155,3

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 256,8 256,8  

- 2007. évi többletbevétel 4,3 4,3  

- Más fejezettől kapott előir. átcsop. megállapodással 5,3  5,3

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 130,0  130,0

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 20,0  20,0

Módosított előirányzat 1 416,4 261,1 1 155,3
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- alapítvány 413,2 106,7 306,5
- közalapítvány 694,3 80,0 614,3
- külföldi szervezetek 176,4  176,4
- befizetési kötelezettség 2,1  2,1
Összes kifizetés 1 286,0 186,7 1 099,3
 

 

Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány 
Az előirányzat tartalmazta az ösztöndíjrendszer határon túli adminisztratív hátterét 
biztosító és oktatási tájékoztató tevékenységet folytató Agora Irodahálózat 
támogatását. A tárca 25,0 millió forintot fordított az irodahálózat 2007. évi 
működésére, amely hatékonyan látta el az oktatási vonatkozású, elsősorban az 
ösztöndíjazással kapcsolatos feladatait.  
 
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány, Selye János Egyetemért Alapítvány, 
Bocskai István Alapítvány 
A tárca ezen előirányzat terhére nyújtott támogatást a szomszédos államokban működő 
székhelyen kívüli képzések működési feltételeinek biztosításához összesen 259,0 
millió forint összegben. A cél az önálló határon túli magyar nyelvű felsőoktatási 
intézményrendszer kialakulásának elősegítése, illetve egyes, magyarul nem indított 
szakokon történő tanulmányok folytatásának lehetővé tétele, valamint a már 
megkezdett képzésben résztvevő hallgatók tanulmányainak kifutó rendszerű 
biztosítása.  
 
Határon túli  kis alapítványok 
Az előirányzatból az évek óta eredményesen működő alapítványok által szervezett 
országos vagy regionális területet átölelő anyanyelvi feladatok valósultak meg 19,0 
millió forint támogatás mellett. Így lehetett az Erdélyben évek óta nagysikerű és a 
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem által is szakmailag támogatott diákszínjátszó 
tanulmányi verseny-fesztivált megrendezni. Ennek keretében valósulhat meg a 32 
területi oktatással működő néptánc-tanító éves tanfolyam és rendszerező fesztivál, 
valamint a különböző egyéb anyanyelvi, művészeti-oktatói rendezvények, szórvány 
oktatási tanulmányi programok sora.  

Nemzetközi Pető András Közalapítvány 
A Közalapítvány a fenntartója a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelő 
Intézetének, mely közoktatási és felsőoktatási közhasznú feladatok ellátását segíti, pl. 
az egészség-megőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, kutatás, 
nevelés, oktatás, képességfejlesztés. Az előirányzat a normatívával nem fedezett 
speciális közhasznú feladatok ellátására biztosított támogatást 174,0 millió forint 
összegben. 
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Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 
A Közalapítvány nemzetközi együttműködési megállapodás alapján jött létre és 
működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek. A 
200,0 millió forint támogatással a tárca hozzájárul Magyarország és a többi EU 
tagállam közötti kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez.  
 
Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány                              
A „Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban” című ösztöndíjpályázat működési 
feltételeinek biztosításában a Közalapítvány több éve működik együtt a tárcával. Az 
ösztöndíjprogram célja, hogy a felsőoktatási hallgatók, kutatók, oktatók nonprofit 
témájú tudományos munkásságát támogassa, ösztönözze. A tizedik alkalommal 
meghirdetett pályázatra 28 jelentkező volt, melyből a kuratórium tizennégy pályázatot 
támogatott  (hét hallgató, két doktorandusz, két doktorjelölt, és három  oktató-kutató).  
 
A Közalapítvány 2007-ben a minisztérium 40,0 millió forint támogatásán kívül az 
Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól – fejezetek közötti előirányzat átadással –  
további 5,3 millió forint támogatásban részesült. 
 
Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány 
A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Kuratóriuma 2003. május 25-ei alakuló 
ülésén hozta létre a Habsburg Történeti Intézetet. Az Intézet tevékenységének célja 
Magyarország európai integrációjának a társadalomtudományok eszközeivel történő 
elősegítése, továbbá Magyarország helyének meghatározása, oktatása és 
népszerűsítése az egyetemes európai történelemben. Ennek keretében törekszik a 
Habsburg Birodalom és öröksége témakörökben tudományos és kutatási 
tevékenységek megvalósítására, az egyetemi doktori képzés segítésére. Pályázatot 
írtak ki 12 fő részére a Habsburg birodalom témájában, történelmi és 
társadalomtudományi témakörökben. Folytatódott a Magyar Tanulmányok és 
Kiadványok Központjával aláírt szerződés alapján évente két kiadvány megjelentetése 
a Habsburg birodalom, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család, valamint a Habsburg 
kor magyarországi, európai és egyéb regionális egyetemes történeti vonatkozásában. A 
2007. évi támogatás összege 94,0 millió forint volt. 
 
Magyar Francia Ifjúsági Alapítvány 
Az Alapítvány részére nyújtott támogatás 2007. évben összesen 50,0 millió forint 
összegben történt.  
A tárca által biztosított támogatás a francia vendégtanárok hazai köz- és felsőoktatási 
intézményekben történő foglalkoztatásának költségeihez (személyi juttatások, 
munkáltatói és társadalombiztosítási járulékok, magyar koordinátor kollégák díjazása, 
lakbértámogatás, étkezési hozzájárulás, engedélyezési költségek), valamint a 
feladathoz kapcsolódó egyéb tevékenységek ellátására, pl. ifjúsági cserék, 
rendezvények, pedagógiai programokhoz biztosít támogatást. A januártól-júniusig 
tartó időszakban 21 anyanyelvi tanár dolgozott, összesen 46 oktatási intézményben, a 
szeptembertől decemberig tartó időszakra 24 fő toborzására volt lehetőség, akik 
összesen 51 intézményben végezték munkájukat. 
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Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány 
Az Alapítvány tevékenységének célja egyetemi hallgatók, egyetemet végzett 
szakemberek, tanárok, lektorok, egyetemi és főiskolai professzorok cseréje, 
tanulmányok készítése, kutatások folytatása, tanítási, oktatási tevékenység 
főiskolákon, egyetemeken. 
Az Alapítvány magyar-osztrák közös érdekeltségű kutatási együttműködéseket 
támogat, kutatói és hallgatói ösztöndíjakat biztosít, nyelvtanfolyamokat szervez. 
Az Alapítvány az osztrák partnerrel közös finanszírozásban működik. Az osztrák-
magyar támogatás arány 2:1 arányban oszlik meg. Az osztrák fél által biztosított 
támogatás első sorban a magyar pályázókat segíti, a magyar támogatásból az osztrák 
pályázók részesülnek. A magyar résztámogatás 59,0 millió forint volt. 
 
Fulbrigth Magyar-Amerikai Alapítvány 
Az Alapítvány fő célja az oktatási és tudományos kapcsolatok támogatása révén 
elősegíteni és elmélyíteni a magyar-amerikai kutatási és kulturális kapcsolatokat. A 
csereprogram az egyetlen intézményesített megállapodás az Egyesült Államok és 
Magyarország viszonylatában, amely lehetővé teszi, hogy évente több tudós, tanár és 
kutató végezze munkáját, illetve kutatásait egymás országában. 
2007. évben a tárca az Alapítványt 40,0 millió forinttal támogatta. 
Az Alapítvány Tanulmányi Tanácsadó Központot működtet, évente mintegy 11.000 
érdeklődőnek nyújtott ingyenes tájékoztatást az amerikai továbbtanulási 
lehetőségekről. A számítógépes tesztközpont különböző típusú nyelvvizsgák letételére 
ad lehetőséget. 
 
TEMPUS Közalapítvány  
A tárca a TEMPUS Közalapítványt bízta meg az Európai Bizottság, az Európa Tanács, 
valamint más nemzetközi és hazai szervezetek/intézmények és a minisztérium 
kezdeményezésével megvalósítandó nemzetközi oktatási együttműködési 
programokban és nemzeti kezdeményezésekben való részvétel szervezési és 
promóciós feladatainak ellátásával.  
A 15,0 millió forint támogatás a Közalapítvány által kezelt nem EU közösségi 
programok menedzsmentjéhez és információs tevékenységéhez kapcsolódó működési 
költségeket fedezte. 
 
Oktatásért Közalapítvány (benne: Apáczai Közalapítvány) 
A Közalapítvány  2007. évben közoktatás-fejlesztési feladatok ellátására 75,0 millió 
forint támogatásban részesült. 
A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány működési célú 
támogatására 25,0 millió forintot biztosítottunk. A Közalapítvány eredményesen, ISO 
9001-es minőségbiztosítási tanúsítvány birtokában látta el pályáztatási feladatait. A 
Kormány 2218/2006. (VI. 30.) számú határozatában elrendelte a Közalapítvány 
megszüntetését, mely folyamatban van. 
 
Autizmus Alapítvány 
Az Alapítvány alapító okiratban foglalt céljainak megvalósításához szükséges 
költségekhez 20,0 millió forint támogatásban részesült.  
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Szakmai tevékenységét intézményegységeiben – Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Felnőtt Csoport és Serdülő Klub, Ambuláns Terápiás 
Centrum,  Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Ambulancia, Módszertani- Oktatási 
Egység – valósította meg. 
Tevékenységi körei: egyéni és kiscsoportos fejlesztés, klubfoglalkozások, nappali 
ellátás, foglalkoztatás, kontroll vizsgálatok, diagnosztikus vizsgálatok (714 ellátott, az 
ellátás során 2.297 gondozási esemény és 3.793 beavatkozás történt), felsőoktatásban 
való részvétel, továbbképzés, szakmai ismeretterjesztés, speciális és integrált 
csoportok helyszíni segítése, szupervíziója. 
 
Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány 
A Kormány a kiemelkedő képességű hallgatók tehetségének kibontakoztatása, a 
szakkollégiumok országos szintű támogatása céljából a 2062/2006. (III. 27.) számú 
határozatával hozta létre a Közalapítványt, melynek működési költségeihez a tárca 
2007-ben 40,0 millió forinttal járult hozzá. 
 
 
11/10/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
 
11/10/2/1 Magyar Mozgókép Közalapítvány 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 4 670,0  4 670,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 130,5 1 230,5 -100,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 1 230,5 1 230,5  

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 
11/10/2/2-re -100,0  -100,0

Módosított előirányzat 5 800,5 1 230,5 4 570,0

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közalapítvány 5 799,4 1 204,4 4 595,0
- külföldi szervezetek 1,1  1,1
Összes kifizetés 5 800,5 1 204,4 4 596,1
 
A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a minisztérium között létrejött – négy évre 
szóló – támogatási szerződés 2007. évben 4.670,0 millió forint közvetlen költségvetési 
forrás felhasználását tette lehetővé. 
Az előző év gyakorlatához hasonlóan folytatódott a játékfilmgyártás területén a 
normatív támogatási rendszer működtetése. A Közalapítvány 2007. évben az e célra 
megítélt 163,2 millió forintból 5 játékfilm elkészítését támogatta. 
2007-ben  a normatív támogatási rendszer kibővült az animációs, a dokumentumfilmes 
és a tudományos-ismeretterjesztő filmek normatív pályázataival is.  
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A filmterjesztésben támogatásban részesültek az art mozit üzemeltetők, valamint a 
magyar és az art besorolású külföldi filmek forgalmazói.  
 
A szelektív  pályázati  rendszer  keretében  18  filmszakmai  programra  a Kuratórium 
3 449,0 millió forintot ítélt oda. Ebből jelentős nagyságrendű a filmszakma egészét 
érintő tevékenység támogatása (536,0 millió forint), a játékfilmgyártás szelektív, 
vissza nem térítendő támogatása (678,0 millió forint), a nemzetközi produkciók 
támogatása (557,0 millió forint) és a kamattámogatás (444,0 millió forint). 
 
A Magyar Filmunió szervezésében 2007-ben mintegy 900 alkalommal vetítettek 
magyar filmet (játék, rövid, dokumentum, illetve animációs), hozzávetőleg 350 
nemzetközi filmfesztivál, illetve egyéb rendezvények (filmnapok, filmhetek, 
retrospektív vetítés-sorozatok) keretében szerte a világon. 
A 12  „A” kategóriás fesztivál közül 9 fesztiválon szerepelt magyar film. Moszkvában 
az Ópium című film főszereplője, Kirsti Stubo elnyerte a legjobb női alakítás díját, 
Berlinben, az Örökbefogadás című film MM Kamera díjat kapott és Locarnoban a 
Tejút című film a „Napjaink filmművészei” szekció versenyében Arany Leopárd díjat 
kapott.  
Játékfilmek közül a legtöbb meghívást a Friss levegő, a Fehér tenyér, a Kythera és a 
Rokonok kapta, míg az újabb játékfilmek közül a legtöbb helyen az Iszka utazása, az 
Ópium, a Boldog új élet,  a Dolina és a Férfiakt című filmeket mutatták be. 
Rövidfilmjeink közül a Szalontüdő, az Előbb utóbb című filmek, valamint 2007-ben is 
Kenyeres Bálint Európa filmdíjas munkája, a Befora Dawn volt a legnépszerűbb. 
Hosszú idő után a múlt évben 4 magyar dokumentumfilm jutott el a legrangosabb 
európai dokumentumfilm fesztiválra, az amszterdami IDFA-ra (Hosszú utazás, A 
süllyedő falu, Naplófilm – 12 voltam 56-ban és a Szemünk fénye). 
Az animációs filmek közül továbbra is az élbolyt vezeti az Oscar-díj nevezéséig 
eljutott Maestro című film, de a berlini rövidfilm versenyt követő indítás után sok 
meghívást kaptak a Jegyzőkönyv és az Életvonal című animációs filmek is.  
A legtöbb retrospektív vetítést Tarr Béla munkáiból rendezték meg világszerte, többek 
között Minneapolis, Marseilles, Prága, Athén, Zágráb, Split, Rijeka, Stuttgart 
városokban. 
A 39. Magyar Filmszemle programjában 37 játékfilm szerepelt. Mundruczó Kornél 
„Deltá”-ja nyerte a fődíjat (Arany Orsó-díj), a Moziverzum-díjat (legjobb 
közönségfilm) „A nyomozó” nyerte, a legjobb elsőfilm a „Kalandorok”, a legjobb 
rendező Ragály Elemér lett. 
 
A magyar filmek nézettségi és bevételi adatai – az előző évhez viszonyítva – az 
alábbiak szerint alakultak: 
 
Évszám        Filmszám (db)        Nézőszám (ezer fő)             Jegybevétel (ezer forint)                          
2006.                   27       1.726                           1 213 336 
2007.         29        1.294        889 475 
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11/10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
 

tban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

  millió forin

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 2 800,0  2 800,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 848,4 250,4 598,0

- 2006.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 250,4 250,4  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 482,0  482,0
- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 
11/10/2/1-ről 100,0  100,0

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 16,0  16,0

Módosított előirányzat 3 648,4 250,4 3 398,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- alapítvány 1 023,8 993,8 30,0
- közalapítvány 2 524,6 2 394,0 130,6
Összes kifizetés 3 548,4 3 387,8 160,6
 
 
Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány       
A Közalapítvány a támogatást a 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendeletben 
meghatározott, valamint Alapító Okiratában rögzített feladatok finanszírozására 
fordította az alábbiak szerint: 

- fizette a volt Művészeti Alap tagjainak nyugdíjsegélyeit (1 265,0 millió forint);  
- alkotóházakat, kollektív műtermeket, művésztelepeket működtetett (119,0 

millió forint); 
- gondoskodott a műtermek bérlőkijelölési jogának gyakorlásáról a 15/1995. 

(XII. 29.) MKM rendelet szerinti szabályozásnak megfelelően; 
- biztosította a Közalapítvány központi igazgatóságának működési költségeit 

(50,0 millió forint); 
- támogatta a MAOE működését és programjait (116,0 millió forint); 
- a  Szentendrei Művésztelepen felhalmozási kiadások (50,0 millió forint); 
- a 40 év alatti művészek szerzett jogainak megváltására 50,0 millió forintot 

fordított. 
  

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete 
Közalapítvány 
A Közalapítvány működési költségeire, a kutatási program folytatására, az 
informatikai infrastruktúra megújítására, tudományos adatbázis fenntartására, intézeti 
kiadványok megjelentetésére, nemzetközi konferenciák rendezésére 160,0 millió forint 
támogatásban részesült.  
A 2007. év egyik legfontosabb feladata volt a Kádár-rendszerrel kapcsolatos kutatás 
beindítása. Az Oral history Archívumban folytatódott a „Másik Magyarország” című 
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interjú-feldolgozási program. Az intézeti honlap 2007-ben két új 
tartalomszolgáltatással bővült. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó témákban 4 
könyvet jelentettek meg. Az év folyamán 1 nagy konferenciát és két 
műhelykonferenciát rendeztek. 
 
Politikatörténeti Alapítvány 
Az Alapítvány működési költségeire, konferenciák megrendezésére, időszaki 
kiadványok megjelentetésére, tudományos kutatói ösztöndíjak biztosítására, levéltári, 
könyvtári anyagának feldolgozására, kutatására, valamint digitalizálására a 2007. 
évben nyújtott 250,0 millió forint támogatás szolgált. 
Kutatási pályázati ösztöndíjban 6 személy részesült. Ezen túlmenően az Alapítvány 
egyedi ösztöndíjakat is kiadott tudományos kutatóknak. Folytatták az átfogó 
társadalmi kérdésekkel foglalkozó előadássorozatot „Kulcskérdések” címmel. 
Megjelentették az Egyenlítő folyóiratot és a Politikatörténeti Intézet 2007-ben is kiadta 
a Múltunk című folyóiratot. A Napvilág Kiadó támogatása révén 2007-ben 20 új mű 
jelent meg, 3 mű került utánnyomásra. 
 
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 
A 220,0 millió forint támogatást a Páva utcai emlékközpont és múzeum 
működtetésére, a holokauszttal kapcsolatos dokumentációs feltárásra és tudományos 
kutatásra, valamint a kiállításokhoz kapcsolódó munkákra használták fel. A látogatók 
száma 2007-ben meghaladta a 40.000 főt. A fokozott érdeklődés a marketing munka 
mellett az Anna Frank kiállításnak is köszönhető. Az emlékfalra kerülő nevek 
csökkenő ütemben kerültek elhelyezésre, ugyanakkor a nevek számítógépes adatbázisa 
folyamatosan bővült. Az év során 50 rendezvényt tartottak és öt időszaki kiállítást 
rendeztek.  
 
Terror Háza Múzeum működésének támogatása 
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
fenntartásában álló múzeum működésére és múzeumi kiállításaira 240,0 millió forint 
költségvetési támogatást biztosított a minisztérium. 
2007-ben a Terror Háza Múzeum állandó és két időszaki (Pesti Srácok, Megfosztva a 
szülőföldtől – Magyar sors Csehszlovákiában) kiállítását több mint 162.000 látogató 
tekintette meg. A Múzeum 8 rendezvényt, illetve megemlékezést tartott, és folytatta a 
2006-ban megkezdett bemutatkozást a nyári Sziget Fesztiválon a kifejezetten 
fiataloknak készült programokkal.  
 
Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása 
Az összességében 656,0 millió forint támogatás a zenekar működési feltételeinek 
javítására, hangszerállományának bővítésére, hazai és külföldi fellépéseinek fedezetére 
került biztosításra. Az együttes az év folyamán számos fővárosi, vidéki és külföldi 
fellépést teljesített.  
 
Magyar Könyv Alapítvány  
Az Alapítvány célja elsősorban az, hogy támogassa a kortárs és klasszikus 
szépirodalom, ismeretterjesztő munkák közreadását oly módon, hogy pályázati úton 
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pénzbeli támogatást nyújt a kiadóknak egyes művek kiadásához (esetenkénti 
elbírálással és meghatározott feltételekkel). Az MKA Fordítástámogatási Alap 
különleges és egyedi szerepet tölt be a magyar irodalom külföldi megismertetése terén. 
Egyrészt a fordításokat támogatja a külföldi kiadók számára kiírt pályázati rendszerben 
konkrét pénzösszegekkel, másrészt folyamatos gyakorlati segítséget nyújt a külföldi 
kiadóknak és a külföldön élő fordítóknak és adatbázist tart karban arról, hogy mely 
magyar művek milyen nyelvre vannak lefordítva. 
Az Alapítványnak a fenti célokra 2007-ben 50,0 millió forintot biztosított a tárca a 
feladatok ellátására.  
 
Európai Utas Alapítvány                                 
Az Alapítvány Európa – és benne Közép-Európa – sajátos történelmi hagyományainak 
és kultúrájának megőrzését, eredményeinek közvetítését, a közép-európai országok 
kulturális tapasztalatainak bemutatását végzi színvonalas kiállításokkal, könyv 
bemutatókkal, csereprogramokkal. Az Európai Utas című folyóirat kiadása fontos 
eleme tevékenységüknek. A 30,0 millió forint támogatás a működési feltételek 
biztosítására szolgált. 
 
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez szükséges 
hozzájárulás 
A tárca 36,0 millió forinttal támogatta a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány 
közhasznú tevékenységével kapcsolatos kiadásait, valamint az Alapító Okiratban 
meghatározott feladatainak ellátását. 
 
Magyarország felfedezése Alapítvány 
Az Alapítvány részére a tárca  szociográfiák írásához és megjelentetéséhez, weboldal 
működtetéséhez, valamint a működési költségekhez történő hozzájárulásként 6,0 
millió forint támogatást biztosított. 
 
Magyar Történelmi Film Közalapítvány 
Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az 
azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 6. q) 
alpontja az oktatási és kulturális miniszter felelősségi körébe vonta a Magyar 
Történelmi Film Közalapítványnak (a továbbiakban: MTFK) a Magyar Mozgókép 
Közalapítvánnyal (a továbbiakban: MMK) való összevonását érintő folyamat 
lebonyolítását, ezért az MMK számára biztosított 2007. évi támogatás összege 
tartalmazta az MTFK feladatkörébe sorolt alkotások támogatási összegét. 
 
Tekintettel arra, hogy a közalapítványok egyesítésére nem került sor, az MTFK 2007. 
évi feladatainak ellátásához szükséges összeg, 100,0 millió forint, a Magyar 
Köztársaság 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 2007. évi CXXXIV. 
törvény 10. §-a alapján átrendezésre került az MMK támogatási előirányzatának 
csökkentésével.  
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11/10/2/3 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása 
 
             millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0  0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2 300,0  2 300,0

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 2 300,0  2 300,0

Módosított előirányzat 2 300,0  2 300,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közalapítvány 2 231,5  2 231,5
Összes kifizetés 2 231,5  2 231,5
 
Év végén a Kormány 2241/2007. (XII. 23.) számú határozatával 2 300,0 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Közalapítvány részére a még élő és 
rászoruló holocaust túlélők további anyagi támogatására, valamint a zsidó közösségek 
által nyitottnak tekintett igények végleges lezárását célzó kompromisszumos megoldás 
segítésére. 

11/11 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 

11/11/5 Kétoldalú munkatervi feladatok 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 
 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 52,0  52,0

Módosítások kedvezményezettenként -26,6  -26,6

 - saját intézménynek -26,6  -26,6

    = meghatározott feladatra -26,6  -26,6

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 23,7 23,7 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 16,1 16,1  

- 2007. évi többletbevétel 7,6 7,6  

Módosított előirányzat 49,1 23,7 25,4
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  7,0  7,0
- más fejezet intézménye 4,0  4,0
- alapítvány 17,0  17,0
- közalapítvány 1,3  1,3
- közhasznú társaság 0,8  0,8
- gazdasági társaság 0,5  0,5
- társadalmi szervezet 0,1  0,1
- külföldi szervezetek 0,5  0,5
- befizetési kötelezettség 0,7  0,7
Összes kifizetés 31,9  31,9
 

 
 
 
 
 
 
 

A kétoldalú munkatervi feladatok előirányzatból a kétoldalú megállapodásokban 
vállalt kötelezettségeinket teljesítettük. 
Így került sor számos – munkatervben tervezett – delegáció (pl. a kínai régész, 
mongol, észt, izraeli, stb.)  fogadására. 
Évek óta kialakult gyakorlat a Párizsi Magyar Intézet részére  a Cité International-ban 
elhelyezésre kerülő ösztöndíjasok részére az ún. bérlőkijelölési költségekhez történő 
hozzájárulás. 
Különböző oktatási és kulturális programok megvalósításához járultunk hozzá. Így 
támogattuk a Budapesti Corvinus Egyetem által szervezett Nemzetközi Felsőoktatási 
kiállítás megrendezését, hozzájárultunk az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Verseny döntőseinek franciaországi útjához, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési 
Program keretében a Külügyminisztérium révén vietnami és mongol ösztöndíjasok 
fogadására is sor kerülhetett az ELTE-n és a Budapesti Corvinus Egyetemen. 
Hozzájárultunk az olaszországi, szicíliai Magyar Kulturális Napok megrendezéséhez a 
nagy hagyományokkal rendelkező „Mandulavirágzás” alkalmával megrendezett 
Fesztiválon. 
Támogatásban részesült a magyar-spanyol oktatási, kulturális és tudományos 
együttműködési program keretében előirányzott Budapesten megrendezésre kerülő 
Európai Spanyol nyelvű Iskolai Színházi Fesztivál. 
A kétoldalú oktatási munkatervek értelmében a Magyar Ösztöndíj Bizottság által 
fogadott PhD képzésen résztvevő hallgatók képzési költségeihez az érintett egyetemek 
részére támogatást biztosítottunk. 
A Balassi Intézet révén hozzájárultunk a Glasgow Egyetemen a magyar nyelv és 
kultúra tanításához szükséges költségekhez. 
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11/11/6 Nemzetközi tagdíjak 
 
                 millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 151,2  151,2

Módosítások kedvezményezettenként -215,2  -215,2

 - saját intézménynek -215,2  -215,2

    = meghatározott feladatra -215,2  -215,2

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 144,0 80,0 64,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 80,0 80,0  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 64,0  64,0

Módosított előirányzat 80,0 80,0 0,0

 
     millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  80,0  80,0
Összes kifizetés 80,0  80,0
 
Az előirányzat biztosította Magyarország részvételének a fedezetét nemzetközi 
szervezetekben, kezdeményezésekben, így az OECD tagság 2007. évi díját, valamint 
az Európai Ifjúsági Zenekar 2007. évi tagdíját. 
Az Európa Tanács három kiemelt, jelentős magyar részvétellel járó programjához 
történő önkéntes befizetést is ebből az előirányzatból teljesítettük. (Compendium, 
Herein, „Művészet 1945 után” című európai kiállítás).  

11/11/7 EU közösségi programok 
tban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 
 

                millió forin

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 180,0  180,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 38,1 8,1 30,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 8,1 8,1  

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 30,0  30,0

Módosított előirányzat 218,1 8,1 210,0

 
     millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
 2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közalapítvány 180,0 180,0  
- befizetési kötelezettség 8,1  8,1
Összes kifizetés 188,1 180,0 8,1
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A Socrates és Leonardo da Vinci közösségi oktatási-képzési programok folytatásaként 
2007. január 1-jétől életbe lépett Egész életen át tartó tanulás program végrehajtását 
Magyarországon a Tempus Közalapítvány (TKA) keretei között működő Nemzeti 
Programiroda végzi. Az Európai Bizottság által előírt feladatok alapján összeállított 
munkaprogramját a minisztérium hagyja jóvá, a társfinanszírozás fedezetét a tárca 
költségvetésében kell biztosítani. 2007-ben kiemelt feladat volt az új 
programgeneráció bevezetésével kapcsolatos információs kampány, valamint a 
működtetéssel kapcsolatos változtatásoknak való megfelelés, amelyet sikerrel oldott 
meg a hazai iroda.  
Az előirányzat tartalmazta a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS) 
költségvetését (pályázati felhasználás és működtetés), az Európai Unió Tempus és 
Erasmus Mundus programjai Nemzeti Kapcsolattartó Pontok működtetését, továbbá a 
kapcsolódó kezdeményezések támogatását.  
Az újonnan induló „Európa a polgárokért” programhoz 2007. év elején elkészült az 
„Európa a polgárokért” oldal a TKA honlapján, valamint a TKA 2007 őszén szervezett 
regionális információs kampánya során az ország hét városában az Egész életen át 
tartó tanulás program pályázati lehetőségei mellett az „Európa a polgárokért” program 
bemutatása is nagy hangsúlyt kapott.  

11/11/8 Világ-Nyelv Program 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 
 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 50,0 50,0

Módosítások kedvezményezettenként -4,7 -4,7

 - saját intézménynek -4,7 -4,7

    = meghatározott feladatra -4,7  -4,7

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 2,2 2,2

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 2,2 2,2  

Módosított előirányzat 47,5 2,2 45,3

 
            millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- alapítvány 0,3  0,3
- közalapítvány 41,0  41,0
- befizetési kötelezettség 1,2  1,2
Összes kifizetés 42,5 42,5
 
A Világ-Nyelv Program pályázati csomag a minisztérium 2003-ban elindított átfogó 
idegen nyelv-tudás fejlesztési koncepciójának egyik legfontosabb eleme, mely a 
meghirdetett tevékenységek révén a nyelvoktatás minden szintjét támogatja.  
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A nyelvoktatás hiányosságainak felszámolására és problémái megoldására tett 
kísérletek továbbra is elsősorban a közoktatás fejlesztésére irányultak. A számítógépes 
nyelvoktatás, a digitális tananyagok felhasználása a Világ-Nyelv Programban is fontos 
szerepet játszanak. A pályázatok lebonyolítása a Tempus Közalapítványon keresztül 
történt. 

11/11/9 OECD és EU kötelezettségek 
millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 
 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 38,0 38,0

Módosítások kedvezményezettenként -33,0 -33,0

 - saját intézménynek -33,0 -33,0

    = meghatározott feladatra -33,0  -33,0

Módosított előirányzat 5,0 5,0
 
   millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre       
Összes kifizetés  0,0     
 
Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) vonatkozásában 
jelentkező feladatok részben a tagállamiságunkból adódnak (tagdíjfizetés, 
testületekben való képviselet), részben e nemzetközi együttműködés eredményeinek 
hazai hasznosítását szolgálják. 
 
2007-ben is részt vettünk az OECD valamennyi elkülönült oktatási testületének 
tevékenységében: Oktatáspolitikai Bizottság, CERI (Oktatáskutatási és Innovációs 
Központ), PISA (a tanulói teljesítmények mérésének nemzetközi programja), PEB (az 
oktatási létesítmények tervezésével, működtetésével foglalkozó program), IMHE (a 
felsőoktatási intézmények működtetésével foglalkozó program). Részt vettünk továbbá 
több, részben önálló program munkájában, hozzájárulás fizetése mellett: INES (az 
oktatási mutatószámok állandó programja), TALIS (a pedagógusok 
munkakörülményeit és a tanulási környezetet felmérő többéves program), SEN (a 
sajátos oktatási igényű tanulók oktatására vonatkozó tartós hálózati együttműködés).  
 
Az INES program fő eredményét, a nemzeti adatszolgáltatáson alapuló, nemzetközi 
oktatási mutatókat tartalmazó éves kiadványt (Education at a Glance) – négy nagy 
világvárossal egy időben – nemzetközi sajtótájékoztató keretében mutattuk be. 
Budapesten rendeztük meg a program nemzeti koordinátorainak éves találkozóját, 
amelyhez kapcsolódva szemináriumot szerveztünk hazai szakértőknek. Korábbi 
hozzájárulás alapján vettünk részt az esélyteremtés, méltányosság, továbbá az iskolai 
vezetés, valamint a nem formális és informális tanulás elismerése fejlesztésére 
irányuló tematikus programokban. Az eredményeket három kiadványban adtuk közre. 
Emellett bekapcsolódtunk a felsőoktatási tematikus programba, és közreműködtünk a 

 140



szakképzési programban való magyar részvételben (amely utóbbi a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium vezetésével és tagdíjfizetésével valósul meg). Előkészítő 
munkákat végeztünk a felnőttek készségeinek mérésére hivatott PIAAC programhoz 
való kapcsolódásunk érdekében.  
 
Az Európa Tanács keretében folyó munkálatok között kiemelt tevékenységünk az ET 
középtávú nyelvoktatás-politikai stratégiája hazai megvalósításában való részvételünk, 
ezen belül az Európai Nyelvi Portfolió program folytatásában, az Élő Nyelvek Európai 
Központja programjaiban, a demokratikus állampolgári nevelés hazai 
implementációjában, és a tanár-továbbképzési programokban. 
 
Az előirányzat biztosította az Európai Unió EURYDICE oktatási információs 
hálózatában való magyar részvétellel járó feladatok ellátását, az uniós kiadványokhoz 
a nemzeti szakmai fejezetek, valamint a hazai döntéshozók részére szakmai 
háttéranyagok összeállításának a költségeit, és az EURYDICE Nemzeti Iroda 
működtetésének a fedezetét.  
 
 
11/11/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 437,8  437,8
Módosítások kedvezményezettenként -304,3  -304,3

 - saját intézménynek -287,2  -287,2

    = meghatározott feladatra -287,2  -287,2

 - más fejezet intézménynek -11,5  -11,5

    = meghatározott feladatra -11,5  -11,5

 - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -5,6  -5,6

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 244,0 29,5 214,5

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 29,5 29,5  

- Más fejezettől kapott előir. átcsop. megállapodással 3,5  3,5

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 211,0  211,0
Módosított előirányzat 377,5 29,5 348,0
 

  millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  1,8  1,8
- alapítvány 21,0 2,5 18,5
- közalapítvány 1,4  1,4
- közhasznú társaság 182,0 40,0 142,0
- gazdasági társaság 11,6  11,6
- önkormányzat/vagy intézménye 3,2  3,2
- társadalmi szervezet 55,3 10,0 45,3
- befizetési kötelezettség 2,9  2,9
Összes kifizetés 279,2 52,5 226,7
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A minisztérium az évek óta kialakult gyakorlatnak megfelelően 2007-ben is több 
projekt megvalósítását támogatta.  Ezek közül megemlítendő a Collegium Budapest 
Egyesület működéséhez történő hozzájárulás, a Finnugor Népek Világkongresszusa 
Magyar Nemzeti Szervezete részére biztosított támogatás a finnugor kapcsolatok 
ápolására, a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezetének 2007. 
évi tagdíja, a The Hungarian Quarterly angol nyelvű negyedéves kiadvány 
megjelentetéséhez nyújtott támogatás, közösen a Külügyminisztériummal; a 
különböző nemzetközi könyvvásárokon való magyar részvételhez adott támogatás a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete részére (Lipcsei Könyvvásár, 
Újvidéki Könyvvásár, Marosvásárhelyi Könyvvásár), Cracovia Expressz Magyar 
Lengyel Kulturális Alapítvány részére nyújtott támogatás, a különböző nemzeti 
filmhetek (koreai, kínai, román) támogatása. 
A külföldön működő magyar kulturális intézetek részére a kiemelt programok 
megvalósítására támogatást biztosítottunk a Balassi Intézeten keresztül. 
Az UNESCO Titkárság nemzetközi programjai is támogatásban részesültek, ezek 
közül kiemelkedik az UNESCO főtitkárának magyarországi látogatása. 
A 2007. évnek kiemelkedő eseménye volt, a „Szabadság, szerelem!” című Magyar 
Kulturális Évad Kínában rendezvénysorozat, ami 2008. évben is folytatódik. 
Ez alkalommal jelent meg a Miniszterelnöki Hivatal és a minisztérium közös 
finanszírozásában Weöres Sándor: A teljesség  felé című verseskötete kínai nyelven. A 
Magvető Kiadó gondozásában, tárcánk támogatásával jelent meg Petőfi Sándor: János 
vitéz című műve is kínai nyelven. 
A programok a fővároson, Pekingen kívül, Sanghajban és Hong Kongban is 
folytatódtak. 
 
A térség országaival, a kétoldalú kapcsolatépítés (vegyes bizottságok) mellett, a 
Visegrádi együttműködés keretében is aktív, kezdeményező szerepet vállaltunk (V-4 
koncert, V-4 Együttműködésével kapcsolatos kulturális Antológia). 
 
A Kodály évforduló kapcsán támogatást biztosítottunk több intézmény részére, ezek 
közül kiemelkedik az Argentínában megrendezett Kodály emlék-hangverseny. 
 
A finnugor kapcsolatok fontosságára való tekintettel, támogatást biztosítottunk a 
Nemzetek Háza, Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége számára a Hanti-
Manszijszk-i Világkongresszuson való részvétel alkalmából megjelenő kiadvány 
elkészítésére.  
 
A Külügyminisztérium részére történő előirányzat átadással valósult meg Athénban a 
magyar kulturális és gasztronómiai rendezvénysorozat, a madridi nagykövetségen a 
Kodály emlékest. 
 
Brüsszelben, a mini Európa parkban kerül felállításra az országot képviselő makett 
(Széchenyi fürdő). E program megvalósítása, minisztériumunkon túlmenően több tárca 
közös finanszírozásában történt (Külügyminisztérium, Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium). 
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Több színház külföldi vendégszerepléséhez járultunk hozzá, pl.: Radnóti Színház – 
Lengyelország, Krétakör Színház – Sepsiszentgyörgy, Zágráb, Dublin, Katona József 
Színház – Oslo, Nemzeti Filharmonikusok – erdélyi körút. 
 

11/12 Felújítások központi támogatása 
 
Felújítások központi támogatása címen 2007. évre 290,0 millió forint előirányzat állt 
rendelkezésre, melyből a minisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési 
intézmények fejlesztési és felújítási feladatai valósultak meg. 
 

11/12/1 Felsőoktatási felújítási programok 
  millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 240,0  240,0

Módosítások kedvezményezettenként -240,0  -240,0

 - saját intézménynek -240,0  -240,0

    = meghatározott feladatra -240,0  -240,0

Módosított előirányzat 0,0  0,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
   
Az előirányzatból folyamatban lévő felújítások és rekonstrukciós munkák fejeződtek 
be: így az Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukciója 60,0 millió forint, a Nyugat-
magyarországi Egyetem rekonstrukciójának befejezése 80,0 millió forint, a Budapesti 
Corvinus Egyetem ingatlankiváltása 100,0 millió forint összegben.  
 

11/12/2 Egyéb intézményi felújítási programok 
millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 30,0  30,0

Módosítások kedvezményezettenként -30,0  -30,0

 - saját intézménynek -8,0  -8,0

    = meghatározott feladatra -8,0  -8,0

 - más fejezet intézménynek -22,0  -22,0

    = meghatározott feladatra -22,0  -22,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,5 0,5 

- 2007. évi többletbevétel 0,5 0,5  

Módosított előirányzat 0,5 0,5 
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  0,5  0,5
Összes kifizetés 0,5  0,5
 

 
 

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által az OKM épületében végzett felújításokra  
22,0 millió forintot, a Balassi Intézetben kollégiumi vizesblokk felújításra 5,0 millió 
forintot biztosítottunk, 3,5 millió forint pedig az Országos Széchényi Könyvtár 
beléptető rendszerének részbeni megvalósítását szolgálta. 

11/12/3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 20,0 20,0

Módosítások kedvezményezettenként -20,0 -20,0

 - saját intézménynek -20,0 -20,0

    = meghatározott feladatra -20,0  -20,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 20,0 20,0

- 2007. évi többletbevétel 20,0 20,0  

Módosított előirányzat 20,0 20,0
 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  20,0  20,0
Összes kifizetés 20,0 20,0
 
Az előirányzat elsősorban vis-major keret, melyből a kulturális intézmények által előre 
nem tervezhető, váratlan felújítási feladataira biztosított a tárca fedezetet. Az Országos 
Széchényi Könyvtár az elektromos hálózat és a beléptető rendszer részbeni 
felújítására, valamint viharkár elhárítására összesen 27,2 millió forintot, az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vizesblokk felújításra 4,8 millió forintot, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum fűtővezeték cseréjéhez  5,0 millió forint támogatást biztosítottunk. 
Lakáskiváltás jogcímen 3,0 millió forinttal támogattuk az Országos Idegennyelvű 
Könyvtárt. 
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11/13 Egyéb fejlesztési támogatás 
 
11/13/1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 90,0  90,0

Módosított előirányzat 90,0  90,0

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 90,0  90,0
Összes kifizetés 90,0  90,0
 
Az érintett egyházak az állami finanszírozású nappali hallgatók arányában történt 
felosztás szerint kapták meg a támogatást a fenntartásukban lévő felsőoktatási 
intézményekben végzett fejlesztési-felújítási feladatokra. 
 

11/13/2 Közoktatási intézmények beruházásai 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 490,0  490,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 404,6 37,8 366,8

- 2006.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 37,8 37,8  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 365,8  365,8

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 1,0  1,0

Módosított előirányzat 894,6 37,8 856,8
 
 

 
    millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- önkormányzat/vagy intézménye 828,8  828,8
Összes kifizetés 828,8  828,8
 
Az eredetileg rendelkezésre álló 490,0 millió forint előirányzatból két jelentős fővárosi 
fejlesztést kívánt támogatni a tárca: a Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium 
tornaterem és kiszolgáló helyiség rekonstrukcióját 100,0 millió forint, valamint a 
Modell Divatiskola új székhelyének kialakítását 390,0 millió forint összegben.  
Mindkét fejlesztés befejezése áthúzódott 2008. évre.  
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Év közben a Kormány és a Pénzügyminisztérium további önkormányzati fejlesztések 
támogatására  365,8 millió forintot biztosított, amelyből  általános iskolák életveszély 
elhárításra 328,0 millió forint, óvodák rekonstrukciójára pedig 37,8 millió forint 
biztosítására került sor. 

11/13/3 Egyházakkal kapcsolatos beruházások, felújítások 
 
              millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 
 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 289,9 99,4 190,5

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 99,4 99,4  

- Más fejezettől kapott előir. átcsop. megállapodással 12,0  12,0

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 178,5  178,5

Módosított előirányzat 289,9 99,4 190,5
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 99,4  99,4
Összes kifizetés 99,4  99,4
 
Az előirányzatból a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt 99,4 millió forint 
maradvány kifizetése történt meg. 
Év közben a Pénzügyminisztérium 15,4  millió forint, a Miniszterelnöki Hivatal 12,0  
millió forint, a Kormány a 2258/2007. (XII. 23.) számú határozatában 163,1 millió 
forint többlet támogatást biztosítottak egyházi beruházásokra, felújításokra.  
 

11/13/4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 50,0  50,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 164,4  164,4

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 140,0  140,0

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 24,4  24,4

Módosított előirányzat 214,4  214,4
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 80,3  80,3
- gazdasági társaság 1,0  1,0
- önkormányzat/vagy intézménye 19,2  19,2
- egyház 2,5  2,5
- társadalmi szervezet 7,0  7,0
Összes kifizetés 110,0 110,0
 
Az előirányzatból elsősorban az önkormányzatok és a minisztérium szakmai 
felügyelete alá tartozó közhasznú társaságok által benyújtott kérelmek alapján történő 
fejlesztések valósultak meg.  
Év közben a Kormány 2203/2007. (X. 29.) számú határozatával a Politikatörténeti 
Intézet Kht. épületrész felújítására 60,0 millió forint, a Zánka Kht. egészségügyi 
előírások miatti beruházás támogatására 80,0 millió forint támogatást biztosított, 
melyek felhasználása folyamatosan történik. 
 
 
11/13/5 Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának 
hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás 

               millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 400,0  400,0

Módosítások kedvezményezettenként -400,0  -400,0

 - saját intézménynek -400,0  -400,0

    = meghatározott feladatra -400,0  -400,0

Módosított előirányzat 0,0  0,0

  
   millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre       
Összes kifizetés  0,0     
 

 
 
 
 

Az előirányzatból a gödöllői Grassalkovich-kastélyegyütteshez tartozó Barokk 
Színház rekonstrukciója érdekében a Gödöllői Királyi Kastély Kht. által állami 
kezességvállalás (1144/2001. (XII. 24.) Korm. határozat) mellett felvett hitel 2007. évi 
részének, 400 millió forintnak a visszafizetése történt az OKM igazgatásán keresztül. 
 

 147



11/13/6 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának folytatása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 150,0  150,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 102,9 102,9 

- 2006.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 102,9 102,9  

Módosított előirányzat 252,9 102,9 150,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- önkormányzat/vagy intézménye 252,9  252,9
Összes kifizetés 252,9 252,9
 

 

 

A Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójára 2007. évben 102,9 millió 
forint maradvány (11/1/4/8 fejezeti kezelésű előirányzatról) és 150,0 millió forint 
tárgyévi költségvetési támogatás állt rendelkezésre. A maradvány terhére a 
rekonstrukció I. ütemeként a templom nyugati részének romkonzerválása, régészeti 
feltárások és az EU projekt előkészítése valósult meg.  
A II. ütem megvalósítására rendelkezésre álló 150,0 millió forintból a déli területen a 
romok konzerválása és bemutatása, egyéb romkonzerválási, bemutatási munkák, a 
Nemzeti Emlékhely méltó látványkörnyezetének megteremtése, látogató központ 
részbeni kialakítása, mobil lefedések kivitelezése, a déli területen az állandó kiállítás 
elemeinek kivitelezése, valamint a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó tervezői, 
művezetési és lebonyolítási feladatok valósultak meg.  

11/13/7 Kulturális tevékenységek és intézmények beruházásai (maradvány) 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 63,6 55,2 8,4

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 55,2 55,2  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 8,4  8,4

Módosított előirányzat 63,6 55,2 8,4

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- önkormányzat/vagy intézménye 33,6  33,6
- társadalmi szervezet 30,0  30,0
Összes kifizetés 63,6  63,6
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A Pénzügyminisztérium rendkívüli beruházási tartalék kerete terhére 2006. év végén 
biztosított 55,2 millió forint került felhasználására 2007-ben a TIT Kossuth Klub, 
Alsóregmec Község Önkormányzat, Heves Megyei Önkormányzat Egri vár 
rekonstrukció, Gacsály község Önkormányzata által megvalósuló beruházásokra. 
2007-ben ugyanezen keretből Méhtelek község Önkormányzata a községi művelődési 
ház rekonstrukciójához 8,4 millió forint támogatásban részesült.  
 
 
11/14  PPP programokkal kapcsolatos kiadások 
 
11/14/1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 
 
    millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 1 614,3  1 614,3

Módosítások kedvezményezettenként -1 629,0  -1 629,0

 - saját intézménynek -1 629,0  -1 629,0

    = meghatározott feladatra -1 629,0  -1 629,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 346,7 202,3 144,4

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 202,3 202,3  

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 144,4  144,4

Módosított előirányzat 332,0 202,3 129,7

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  202,3  202,3
Összes kifizetés 202,3  202,3
 
A  feladatra 1 614,3 millió forint támogatási és 202,3 millió forint maradvány 
előirányzat állt rendelkezésre. A maradvány teljes egészében felhasználásra került 4 
főiskola és 3 egyetem kapott a támogatásból, év végén 129,7 millió forint kötelezettség 
vállalással terhelt maradvány képződött. Az előirányzat a tárca fenntartói irányítása alá 
tartozó felsőoktatási intézmények körében az év során belépő fejlesztések bérleti 
díjának támogatását szolgálta. 
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11/14/2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 
 
             millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 1 162,5  1 162,5

Módosítások kedvezményezettenként -1 162,2  -1 162,2

 - saját intézménynek -1 162,2  -1 162,2

    = meghatározott feladatra -1 162,2  -1 162,2

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 624,7 243,2 381,5

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 243,2 243,2  

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 381,5  381,5

Módosított előirányzat 625,0 243,2 381,8
  

  millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  193,4  193,4
Összes kifizetés 193,4  193,4

 
A feladatra 1 162,5 millió forint eredeti, valamint 243,2 millió forint maradvány 
előirányzat állt rendelkezésre. A maradványból 193,4 millió forint, a támogatásból 
pedig 780,7 millió forint előirányzat került felhasználásra.
Az előirányzatból a szolgáltatás igénybevételét megkezdő és folytató intézmények 
részesültek, és támogatást kaptak a PPP beruházásban résztvevő intézmények az 
EUROSTAT előírásaival összhangban lévő, és a monitoring feladatok ellátásához 
szükséges szoftverfejlesztés vásárlásra. 
 

11/14/3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 188,2  188,2

Módosítások kedvezményezettenként -188,2  -188,2

 - saját intézménynek -188,2  -188,2

    = meghatározott feladatra -188,2  -188,2

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 74,1 35,5 38,6

- 2006.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 35,5 35,5  

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 38,6  38,6

Módosított előirányzat 74,1 35,5 38,6
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   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  35,5  35,5
Összes kifizetés 35,5  35,5
 
Az újonnan átadott diákotthonok bérleti díjához 5,0 ezer forint/ágy támogatással 
járultunk hozzá. 
Az előirányzathoz tartozó feladatra 188,2 millió forintot terveztünk, mely 35,5 millió 
forint maradvánnyal egészült ki. 

11/14/4 Hozzájárulás a MNM mélygarázs bérleti díjához 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 
 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 52,4 52,4

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -52,4 -52,4

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben -52,4  -52,4

Módosított előirányzat 0,0 0,0

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
A 2007. évi CXXXIV. törvény 10.§-a értelmében az előirányzat más célra került 
felhasználásra. 
 
  11/15 Közhasznú társaságok támogatása 
 
11/15/7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 833,2  833,2

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 733,3 88,3 645,0

- 2006.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 88,3 88,3  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 635,0  635,0

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 10,0  10,0

Módosított előirányzat 1 566,5 88,3 1 478,2
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 1 566,5 1 203,2 363,3
Összes kifizetés 1 566,5 1 203,2 363,3
 
Az előirányzat elsősorban a tárca tulajdonosi részesedésével működő közhasznú 
oktatási társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a 
társaságok és a minisztérium között létrejött közhasznú szerződések szerint. Az 
előirányzat felosztása a támogatott közhasznú társaságok által benyújtott és a 
minisztérium által elfogadott 2007. évi üzleti tervek és költségtervek alapján történt. 
 
A minisztérium részesedései az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
hatályba lépésével (2007. szeptember 25.) megszűntek. Az állami vagyon feletti 
alapítói és tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. 
 
Az oktatási közhasznú társaságok számára a Kormány a fejezet egyensúlyi tartalékából 
610,0 millió forint, a központi költségvetés általános tartalékából 25,0 millió forint 
átcsoportosításáról döntött, a minisztérium fejezeti tartalékából 10,0 millió forintot 
csoportosított át feladataik ellátására.  
A 2006. évi 88,3 millió forint maradvánnyal együtt rendelkezésre álló 1 566,5 millió 
forint teljes egészében felhasználásra került. 
 
A 2007. évi 1 478,2 millió forint előirányzat terhére támogatott szervezeteket, 
feladatokat és támogatási célokat az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

 
 

Sor- 
szám 

A társaság neve 

Támoga-
tás  

(millió 
forint) 

Támogatott feladat Támogatott cél 

 
1. 

EDUCATIO 
Társadalmi 
Szolgáltató Kht. 

738,2 Oktatási ágazatot 
támogató feladatok 

Közhasznú 
oktatási 
tevékenység 

2. Zánkai Gyermek 
és Ifjúsági 
Centrum Oktatási 
és Üdülési Kht. 

143,3 
Oktatást kiegészítő 
feladatok, 
rendezvényszervezés 

Többcélú és 
egyéb oktatás, 
támogatás 

 
3. OMSZI 

Intézményfenntart. 
Kht. 

404,3 

Nyugdíjasotthon 
működtetése, óvodai 
és általános iskolai 
nevelés 

Közhasznú 
szociális 
szolgáltatás 

 152



 
4. 

„suliNova” 
Közoktatás-
fejlesztési és 
Pedagógus-
továbbképzési 
Kht.* 

172,4 Közoktatási szakmai 
szolgáltatások 

Közhasznú 
oktatási 
tevékenység 

 
5. 

Study Transfer 
Program 
Oktatásfejlesztési 
Kht. 

20,0 Oktatási tevékenység Felsőoktatás 
támogatás 

* A Kht. 2007. augusztus 31-én beolvadt az Educatio Kht.-ba, ezt követően feladatait az Educatio Kht. végzi. 
 
Összességében megállapítható, hogy az előirányzat terhére támogatott közhasznú 
társaságok a módosított 2007. évi üzleti terveikben meghatározott feladataikat 
teljesítették. A közhasznú társaságok részére nyújtott támogatások az alapfeladatok 
ellátását biztosították.  
 
1. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht.  honlap: www.educatio.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el:  

• tudományos tevékenység, kutatás; 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• kulturális tevékenység. 

 
Az előirányzat a Kht. általános működési költségeihez járult hozzá, valamint a 
jogszabályok által az OKM feladatai közé sorolt állami feladatok közül az 
EDUCATIO Kht.-hez rendelt alábbi közfeladatok költségeit finanszírozta: 
 

- Diákigazolvány rendszer működtetése; 
- A Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ fenntartása (könyvtár, 

digitális könyvtár, információs- és rendezvényközpont); 
- Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ): a teljes magyar felsőoktatás és 

kutatói közösség számára hozzáférhetővé teszi a digitálisan elérhető 
magyarnyelvű és külföldi tartalmak széles körét; 

- Feladatok az NFT I. fenntartásához kapcsolódóan (közoktatási és szakképzési 
eLearning alapú programok megvalósítása); 

- Sulinet Expressz Program lezárása; 
- Nemzetközi kapcsolatok: a Kht. az  European Schoolnet tagja, ezáltal az 

eTwinnning és a MELT projektek résztvevője. A nemzetközi 
partnerkapcsolatok szakmai és – az uniós források megpályázhatósága által – 
pénzügyi hozadékot jelentenek a Kht. számára. 
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2. Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdülési Kht.                                     
honlap: www.zanka.hu 

 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el: 

• egészségmegőrzés; 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• kulturális tevékenység; 
• kulturális örökség megóvása; 
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése; 
• sport. 

 
Fentiekkel összhangban a Kht. alaptevékenysége az alábbi területekre terjed ki: 

1. gyermek- és ifjúsági üdültetés, szabadidős programszolgáltatás; 
2. sport, egészségturisztikai szolgáltatás; 
3. az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli oktatás, felnőttképzéshez 

kapcsolódó szolgáltatások; 
4. konferencia- és programszervezés. 

 
A Társaság alapvető céljának tekinti azt, hogy Zánka egész évben a gyermekek, 
fiatalok számára nemzetközi találkozóhellyé váljon, valamint a Zánkán üdülő magyar 
és külföldi fiatalok megismerhessék egymás kultúráját. A Kht. évente több mint 
35.000 bel- és külföldi vendéget fogad létesítményeiben. 
A működési támogatás – többek között – az alábbi közhasznú feladatok ellátásához 
biztosított működési hátteret a Kht. számára: 

- oktatási és képzési rendszerek kimunkálása, pedagógus-továbbképzés, 
Országos Diákparlament; 

- szociálisan hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok táboroztatása (Egyenlő 
Esélyek Tábora), tehetséggondozó alkotótábor; 

- környezeti nevelést biztosító „Erdei iskola” program; 
- Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium fenntartása; 
- Gyermek és Ifjúsági Táncfesztivál, Diákolimpia Országos Döntője. 

 
3. OMSZI Intézményfenntartó Kht.   
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el:  

• szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• sport. 
 

A Kht. alaptevékenysége szociális tevékenység, amelynek keretében nyugdíjas 
otthonokat (Ódry Árpád Művészotthon, Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon és 
Gondozóház, Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon), színészházat (Jászai Mari 
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Színészház) és bölcsődét (Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde) tart fenn, további 
tevékenysége oktatási jellegű, közoktatási tevékenységi körében fenntartja a Magyar-
Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát és a Bíró utcai Óvodát, valamint ellátja az 
Európai Iskolák magyar szekciójának magyarországi fenntartói feladatait. 
 
4. „suliNova” Közoktatás-fejlesztési és pedagógus-továbbképzési Kht.   
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látta el:  

• tudományos tevékenység, kutatás; 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése. 
 

A suliNova Közoktatás-fejlesztési és pedagógus-továbbképzési Kht. az államháztartás 
hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó 
intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat szerint 2007. augusztus 
31-én beolvadt az EDUCATIO Kht-ba. A suliNova Kht. működési támogatása a Kht. 
feladatellátásának (elsősorban HEFOP programok végrehajtása, pedagógus-
továbbképzés, kompetenciafejlesztő programok kidolgozása, nemzetközi mérések, 
Országos Oktatási Integrációs Hálózat és Fejlesztési Központ) működési hátterét 
biztosította. A suliNova Kht. bizonyos szervezeti egységei a Korm. határozat szerint 
megszűntek 2007. év során a beolvadás előtt, illetőleg más intézmények keretei között 
folytatták feladataik ellátását.  
 
5. Study Transfer Program Oktatásfejlesztési Kht.  honlap: www.studytransfer.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján többek között az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el:  

• tudományos tevékenység, kutatás; 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• kulturális tevékenység; 
• euroatlanti integráció elősegítése. 

 
A Kht. 2007-ben azzal a közhasznú céllal jött létre, hogy nemzetközi területen a 
magyarországi felsőoktatási intézmények képzési és továbbképzési programjairól 
teljes körű tájékoztatást nyújtson a magyarországi képzési programok iránt érdeklődők 
részére.  
Kiemelt cél a két- és többoldalú felsőoktatási együttműködési programok előkészítése, 
teljes körű kidolgozása és gondozása a képzés, továbbá a kutatás-fejlesztés (K+F) 
területén, valamint a magyarországi és az ázsiai felsőoktatási intézmények képzési 
programjai kölcsönös elfogadásának és akkreditációjának elősegítése. 
Tevékenységük egyrészt a magyar oktatási diplomáciának nyújt előkészítő 
tevékenységet nemzetközi oktatási területen, másrészt pedig a Program (és ez a 
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kiemelt cél) a magyar felsőoktatást népszerűsíti (képzés, kutatás-fejlesztés, stb.) 
külföldön – első lépésként elsősorban Ázsiában. 
 
 
11/15/8 Kulturális közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 4 000,0  4 000,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 1 503,3 120,2 1 383,1

- 2006.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 41,0 41,0  

- 2007.évi többletbevétel 79,2 79,2  

- Más fejezettől kapott előir. átcsop. megállapodással 369,0  369,0

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 906,3  906,3

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 107,8  107,8

Módosított előirányzat 5 503,3 120,2 5 383,1

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 5 288,1 3 854,3 1 433,8
- gazdasági társaság 211,1  211,1
Összes kifizetés 5 499,2 3 854,3 1 644,9

A 2007. évi költségvetés a törvényi sor eredeti előirányzatát 4 000,0 millió forintban 
határozta meg, mely az év során történt változások hatására 5 503,3 millió forintra 
növekedett. A változások közül jelentősebbek az alábbiak: 
- MeH-OKM megállapodás alapján átvett (Ország Májusfája, Európa Jazzhíd, 
Dallampark, 56-os vértanúk emléknapja, „Békés jövőkép…” plakátkiállítás, 
Parlamenti Karácsony rendezvényekhez) 369,0 millió forint; 
-   a 2083/2007. (V. 15.) Korm. határozat alapján a fejezeti egyensúlyi tartalékból 
átcsoportosított 400,3 millió forint; 
-   a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján a fejezeti egyensúlyi tartalékból 
átcsoportosított 506,0 millió forint. 
 
Az előirányzat elsősorban a tárca tulajdonosi részesedésével működő közhasznú 
társaságok működésének és szakmai programjainak támogatását szolgálta a 
társaságok és a minisztérium között létrejött közhasznú szerződések szerint. Az 
előirányzat felosztása a támogatott közhasznú társaságok által benyújtott és a 
minisztérium által elfogadott 2007. évi üzleti tervek és költségtervek alapján, egyedi 
döntés keretében történt. 
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A minisztérium részesedései az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
hatályba lépésével (2007. szeptember 25.) megszűntek. Az állami vagyon feletti 
alapítói és tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. 
 
A 2007. évi 5 462,3 millió forint előirányzat terhére támogatott szervezeteket, 
feladatokat és támogatási célokat az alábbi táblázat foglalja össze: 
 

 
 

Sor-
szám 

A társaság neve 

Támoga-
tás  

(millió 
forint) 

Támogatott 
feladat Támogatott cél 

 
1. Artpool 

Művészetkutató Kht. 5,0 
Művészetkutatás, 
rendezvényszer-
vezés 

Közhasznú 
kulturális 
tevékenység 

2. A38 Kulturális Kht. 20,0 Rendezvényszer-
vezés 

Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
3. 

Budavári 
Vagyonkezelő és 
Innovációs  Kht. 

160,0 Műemlék- és 
vagyonvédelem Műemlékvédelem 

 
4. Budapesti 

Kamaraszínház Kht. 456,0 Előadó művészet 
Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
5. 

Műcsarnok Nonprofit 
Kft. (Ernst Múzeum 
Kht.)* 

161,1 Kiállítás szervezés 
Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
 

6. 

Filharmónia Budapest 
és Felső-Dunántúl 
Koncertszervező és 
rendező Kht. 

120,0 Koncertrendezés 
Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
 

7. 

Filharmónia Dél-
Dunántúli 
Koncertszervező és 
rendező Kht. 

29,0 Koncertrendezés 
Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
 

8. 

Filharmónia Kelet-
Magyarország 
Koncertszervező és 
rendező Kht. 

66,0 
 

 
Koncertrendezés 

Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

9. Gödöllői Királyi 
Kastély Kht. 80,0 Műemlék- és 

vagyonvédelem Műemlékvédelem 

10. Helikon 
Kastélymúzeum Kht. 170,0 Műemlék- és 

vagyonvédelem Műemlékvédelem 
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11. 

Hungarofest Nemzeti 
Rendezvényszervező 
Kht. 

499,0 Rendezvényszer-
vezés 

Közhasznú 
kulturális 
tevékenység 

 
12. Játékszín Terézkörúti 

Színház Kht. 185,0 Előadó művészet 
Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
13. Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft. 80,0 Könyvkiadás, 
könyvtárellátás 

Közhasznú 
kulturális 
tevékenység 

 
14. MACIVA Magyar 

Cirkusz és Varieté Kht. 248,9 Előadó művészet 
Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
15. Magyar Fotográfusok 

Háza Kht. 12,0 Kiállítás szervezés 
Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
 

16. 

Monostori Erőd 
Hadkultúra Központ 
Műemlékhelyre-állító, 
Ingatlanfenntartó és - 
hasznosító Kht. 

40,0 Műemlék- és 
vagyonvédelem Műemlékvédelem 

 
17. 

Magyar Nemzeti 
Filharmonikus 
Zenekar, Énekkar és 
Kottatár Kht. 

1 580,0 Előadó művészet, 
koncertrendezés 

Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
18. Nemzeti Filmszínház 

Kht. 39,3 Filmművészet 
Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
19. 

NKÖV Nemzeti 
Kulturális Örökség 
Védelmi Kht. 

976,0 Műemlék- és 
vagyonvédelem Műemlékvédelem 

 
20. Nemzeti Táncszínház 

Kht.     510,0 Táncművészet 
Közhasznú 
művészeti 
tevékenység 

 
21. 

Neumann János 
Digitális Könyvtár és 
Multimédia Központ 
Kht. 

25,0 Digitális könyvtár 
működtetése 

Közhasznú 
kulturális 
tevékenység 

* Az Ernst Múzeum Kht. 2007. július 1-jétől Műcsarnok Nonprofit Kft. néven működik.  
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A felhasznált támogatás célok szerinti megoszlását az alábbi diagram 
szemlélteti:

Közhasznú művészeti 
tevékenység

63%

Közhasznú kulturális 
tevékenység

11%
Műemlékvédelem

26%

 

A kulturális és művészeti tevékenységet ellátó közhasznú társaságok feladatuknak 
tekintik, hogy a magyar művészeti élet jeles tagjai mellett a világ minden részéről  
vendégül lássanak művészeket, együtteseket, előadókat, ugyanakkor a vidéken élő 
művészet iránt rajongók számára is elérhetővé tegyék a produkciókat. A 
műemlékvédelemmel foglalkozó közhasznú társaságok a több esetben UNESCO 
Világörökségként is számon tartott épületek, épületegyüttesek helyreállításával, 
felújításával, hasznosításával a felbecsülhetetlen értékű kulturális örökség megóvását 
biztosítják.  
 
A támogatott feladatok főbb csoportjait és az arra fordított támogatás összegét mutatja 
be a következő diagram (adatok ezer forintban): 
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1.Artpool Művészetkutató Központ Kht.                              honlap:www.artpool.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el: 

• tudományos tevékenység, kutatás; 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• kulturális tevékenység; 
• kulturális örökség megóvása. 

 
Az Artpool Művészetkutató Központ a kortárs művészeti irányzatok, az új médiumok, 
a művészeti gondolkodás, a művészet és társadalom, illetve a művészet és a 
hétköznapi élet kapcsolatait, összefüggéseit kutatja, dokumentálja. Közhasznú 
intézményként nyilvános archívumot, szakkönyvtárat, médiatárat működtet, ehhez 
kapcsolódóan kiállítások, előadások szervezésével, internetes tartalomszolgáltatással 
foglalkozik.  
2007-ben tíz kiállítás, bemutató, esemény az Artpool P60 kiállítótérben, négy esemény 
az Artpool részvételével más budapesti intézményben, egy kiállítás külföldön került 
megrendezésre. Kiemelkedő jelentőségű volt a Szépművészeti Múzeumban 2007 
márciusa és júniusa között az Artpool nemzetközi művészbélyeg kollekciójából, 
kétéves előkészítő munkával rendezett "Parabélyeg. A művészbélyeg négy évtizede a 
fluxustól az internetig" című kiállítás, melynek a múzeumi statisztika szerint 35.000 
látogatója volt és kimagasló magyar és nemzetközi médiafigyelem kísérte.  
Az Artpool könyvtára 2007-ben több mint 90 új szakkönyvvel, katalógussal 
gyarapodott. Hangarchívumuk egy különleges gyűjteménnyel gazdagodott: Klaus 
Groh német művész és művészeti író, az 1970-es és 80-as évek alternatív, kísérleti 
zenéjét és hanganyagait tartalmazó több mint 400 darabos egyedülálló audio-kazetta 
gyűjteményét adományozta az Artpoolnak. Hasonlóan jelentősen (mintegy 300 művel 
– többségében művészbélyeggel – és számos dokumentummal) gyarapodott az 
archívum állománya is. 
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 kiállítások, rendezvények száma (db): 
- Magyarországon: 14 
- külföldön: 1 

 látogatottság (fő): kb. 37.000 
- ebből 35.000 a Parabélyeg kiállításon 

 igénybevétel kutatás céljából (alkalom): 105 
 
 
2. A38 Kht.                 honlap: www.a38.hu 
 
A Kht. a  közhasznú szervezetekről szóló  1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 
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A Kht. tevékenységére jellemző a kulturális és szellemi értékek bemutatása, minél 
szélesebb körhöz történő eljuttatása, archiválása, megőrzése. Elsősorban a nem 
populáris és kortárs zenei koncertek megrendezésére koncentrál. Kiváló jazz előadókat 
léptetett fel rendszeresen, ugyanakkor nyitott a világzene, a rock és az elektronikus 
zene irányába is.  
Jelentős a Kht. szerepe abban, hogy a Duna Televízió és az MTV rendszeresen 
közvetíti a koncerteket, több zenei CD-t, zenei és képzőművészeti témájú könyvet is 
megjelentettek. 
 
Fontos szerepet vállalt a Budapesti Őszi Fesztivál programjainak lebonyolításában és 
folytatta közép-kelet európai sorozatát. A Kht. által kezdeményezett My City 
nemzetközi fesztiválsorozat keretében Moszkva, Belgrád és Krakkó különböző 
kulturális programokkal mutatkozott be a hajón. Ugyanakkor Budapest kultúráját is 
megismertették más városokban, így került sor a Budapest Varsóban című műsor 
megszervezésére. 
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 programnapok száma (nap): 137 
 látogatottság (fő): 25.391 
 jegybevétel: 33,7 millió forint 

 
3. Budavári Vagyonkezelő és Innovációs Kht.  honlap: www.budavarikht.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló  1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el:  

• kulturális örökség megóvása; 
• környezetvédelem. 

A Clark Ádám téren üzemeltetett hűtőgépház folyamatos, rendszeres munkával 
biztosítja a palotában lévő közintézmények hűtési energiáját. Az erre fordított összeg 
48,0 millió forint volt. A 24 órás ügyeleti rend szerint működő diszpécserközpont 
valamennyi vezetékes (épület-felügyeleti, díszvilágítási, területőrző) hálózat, illetve 
rendszer biztonságos működését tartósan biztosítja. Ennek fenntartására (diszpécserek, 
technikai személyzet, rendszerkarbantartás) a Kht. 34,0 millió forint támogatási forrást 
használt fel. A közhasznú támogatás fennmaradó 78,0 millió forintja biztosítja a többi 
közhasznú és kormányhatározatból eredő fejlesztési feladataik megvalósításához 
szükséges humán és technikai feltételeket. Új feladatként jelent meg az úgynevezett 
„A Budai Palota kulturális-turisztikai fejlesztése” című kiemelt projekt előkészítése, 
eredményes pályázása. (Dokumentációk készítése, projektmenedzsment felállítása és 
működtetése.) 

4. Budapesti Kamaraszínház Kht. honlap: www.budapestikamaraszinhaz.hu 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló  1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 

 161



A színház 2007. évben 736 előadást tartott, 560-at saját helyszínein, 38-at vidéken, és 
138 pódium előadást. 19 produkciót fogadott be.  
Produkcióik egyharmada túl van a századik teltházas előadáson, de kétszázat 
meghaladó sorozatuk is kettő van. 22-23 előadás volt folyamatosan repertoáron, kilenc 
bemutatót tartottak. 
Teljes nézőszámuk (Pódiummal és szakmai jegyekkel együtt) elérte a 70.000 főt.  
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 előadások száma (db): 736 
 látogatottság (fő): 70.000 (96%) 
 jegybevétel: kb. 80,0 millió forint 

 
5. Műcsarnok Nonprofit Kft. honlap: www.mucsarnok.hu 
 
A Nonprofit Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 
pontja alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység.  
A Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2007-es év folyamán több 
szervezeti és szerkezeti átalakuláson esett át.  
A Műcsarnok Nonprofit Kft. 2007. július 1-jétől működik ezen a néven. A Társaság 
2007. július 1. napját követően az Ernst Múzeum Közhasznú Társaság nevét 
megváltoztatva működik tovább, a megszűnt Műcsarnok költségvetési szerv 
feladatait, tevékenységeit, alkalmazottait, egyes szerződéseit, követeléseit és 
kötelezettségeit átvéve. A Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
alapfeladata a magyar és nemzetközi kortárs képzőművészet értékeinek bemutatása, 
kiállítások és művészeti események hazai és külföldi rendezése, szakmai kiadványok 
megjelentetése. 
Az átalakulások ellenére a 2007-es év programjait nemzetközi válogatások, csoportos 
kiállítások határozták meg. 
A két külső telephely tárlatait (Ernst Múzeum, Dorottya Galéria) az Ernst Múzeum 
Kht. tervei alapján bonyolították le 2007 szeptemberéig. 
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 
 
Műcsarnok: 

 kiállítások száma (db): 8 
 látogatottság (fő): 32.354 
 jegybevétel: 16,4 millió forint 

 
Ernst Múzeum: 

 kiállítások száma (db): 13 
 látogatottság (fő): 13.260 
 jegybevétel: 5,3 millió forint 
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Dorottya Galéria: 

 kiállítások száma (db): 9 
 látogatottság (fő): 5.054 
 jegybevétel: a kiállítások ingyenesen látogathatók 

 
6. Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncertszervező és rendező Kht. 
 honlap: www.filharmoniabp.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 
A Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Kht. legfontosabb feladata, hogy felnőtt 
és ifjúsági koncertek, fesztiválok szervezésével értékes zenét és magas művészi 
színvonalat nyújtson a zenekedvelő közönségnek.  
A Filharmónia Budapest Kht. tevékenységét az Alapító Okiratának megfelelően az 
elfogadott üzleti terve szerint végezte. A támogatási szerződésben meghatározott 120,0  
millió forint támogatás a Kht. működésének a legfontosabb alapját biztosította, és az 
éves költségvetésnek mintegy 1/3 részét tették ki. A Kht. további, kb. 250,0 millió  
forint egyéb bevétele jegybevételekből, egyéb támogatásokból, szponzorációkból 
származott. 
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 előadások száma (ea): 461 
 látogatottság (fő): 132.908 
 jegybevétel: 74,0 millió forint 

 
7. Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és rendező Kht.  
 honlap: www.filharmonia-dd.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 
 

A Dél-Dunántúlon Baranya, Somogy és Tolna megyében működő Kht. közhasznú 
feladata az alkotó- és előadóművészet, a művészeti kiegészítő tevékenység és 
máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.  
A Filharmónia Dél-Dunántúli Kht. által rendezett koncertek száma az előző évihez 
képest nőtt, ám a diák és a felnőtt lakosság körében csökkent a koncertlátogatók 
száma. 
Új fellépők színesítették a programokat, köztük korábban hiányzó műfajok képviselői 
(Budapesti Hegedű Hárfa Duó, Szekszárdi Big Band). A Kht. folytatta a rendkívül 
sikeres harkányi orgonakoncerteket. Számos fiatal művészt is szerepeltettek, köztük 
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minisztériumi ösztöndíjasokat is. A Pécsi Művészetek Házával közösen első ízben 
rendeztek fiatal művészekkel kamara és szóló esteket, amelyek nagy sikert arattak. Az 
év során számos Kodály-koncertet rendeztek a kettős évforduló tiszteletére. Nagy 
sikert aratott a Nemzeti Énekkar, Kocsis Zoltán és Ránki Dezső fellépése. A Kht. 
rendszeresen szervezi a Pannon Filharmonikusok koncertsorozatait.  
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 előadásszám (ea): 175 
 látogatottság (fő): 51.500 
 jegybevétel:14,2 millió forint 

 
8. Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és rendező Kht. 
 honlap: www.filharmonia.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 
 

A Kht. alapvető feladataként közreműködik a kelet-magyarországi igényes fesztiválok 
szervezésében, a vidék szellemi örökségének védelmében és megőrzésében. 
Mindezeken felül vállalja a megyeszékhelyeken lévő zenekarok hangversenyeinek 
bonyolítását, és egyéb rendezvényeken való részvételt. A kapott támogatást az ifjúság 
zenei nevelésére, fiatal tehetségek foglalkoztatására, kortárs zeneművek bemutatására, 
új közönség felkutatására fordították. A fenti feladatok mellett a társaság fontosnak 
tartotta, hogy az idegenforgalom és a komolyzenei élet területén jelentkező 
hangversenyigényeket kielégítse. Bevételeik növelésére új helyszíneket kutattak fel.  
2007-ben csökkent az előadásszám és a látogatói létszám (2006-ban a 676 koncertet  
203.000-en látogatták).  
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 koncertek száma (ea): 623 (ebből ifjúsági 501) 
 látogatottság (fő): 185.613 
 jegybevétel: 43,6 millió forint 

 
9. Gödöllői Királyi Kastély Kht. honlap: www.kiralyikastely.hu 
 
A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el: 

• tudományos tevékenység, kutatás; 
• kulturális tevékenység; 
• kulturális örökség megóvása; 
• műemlékvédelem. 
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A Kht. közhasznú tevékenységének jelentős részét képezi a Grassalkovich Kastély 
muzeális intézményének működtetése. 2007-ben kiemelkedő jelentőségű volt az 
Erzsébet év keretében megvalósított programsorozat, valamint a kiegyezéshez 
kapcsolódó alkotmánytörténeti tudományos konferencia.  
A Kastély látogatóinak száma 181.185 fő volt (ebből 57.591 fő külföldi), 20 ezer 
fővel több, mint 2006-ban. Ennek bevételeiből fedezni tudták a szakmai kiadásokat: a 
muzeális gyűjtemény gyarapítását, a tudományos feldolgozást és a szükséges 
restaurálásokat.  

 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 kiállítások száma (db): 
 állandó: 3 
 időszaki: 5 

 látogatottság (fő): 181.185 
 jegybevétel:172,8 millió forint 

 
 
10. Helikon Kastélymúzeum Kht.  

honlap: www.helikonkastely.hu 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el: 

• tudományos tevékenység, kutatás; 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• kulturális tevékenység; 
• kulturális örökség megóvása; 
• műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem. 

 
A Helikon Kht. alaptevékenysége a Keszthelyi Festetics Kastély működtetése. 
Kiemelkedő fontosságú a múzeumi tevékenység, melynek keretében a XVIII-XIX. 
századi kultúrtörténeti gyűjtemény gondozása és kiállítás keretében történő 
bemutatása az elsődleges feladat.  
A kastélymúzeum kiállításait ebben az évben 190.816 látogató tekintette meg, ez 6,3 
%-kal haladta meg az előző évi forgalmat.  
Népszerűnek bizonyult a „Varázslatos-esték” éjszakai múzeumlátogatás, amelyet az 
idegenforgalmi főidényben német és angol nyelven is biztosítottak vendégeik számára.  
 
2007-ben az alábbi állandó kiállításaik voltak: 

- Főúri életforma a XVII-XIX. században, 
- Helikon Könyvtár, 
- Ló- és lovasábrázolás a magyar képzőművészetben, 
- Négy (öt) világrész trófeái, 
- Az iszlám világa, 
- Hintók- és lószerszámok kiállítása. 
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A Kht. gondozásában működik a 8 hektáros kastélypark, valamint a 2,5 hektáros 
területen elhelyezkedő botanikus kert és kertészet, amely egész évben folyamatos 
feladatot jelent.  
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 látogatószám (fő): 243.485 
 kiállítások száma (db): 

- állandó: 6 
- időszaki: 24 

 jegybevétel: 167,7 millió forint 
 
11. Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht.   

                                                     honlap: www.hungarofest.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 
 
A Hungarofest Kht. alapító okiratában meghatározott feladata a magyar kultúra 
külföldi terjesztésére irányuló tevékenység programjainak meghatározása, illetve e 
programok végrehajtásának megszervezése. A Hungarofest Kht. különböző 
tevékenységű irodáit (Reneszánsz Programiroda, Kultúrpont Iroda, Magyar Zenei 
Export Iroda, Nemzetközi Kortárs Képzőművészeti Iroda, Haydn-Eszterháza 2009. 
Programiroda, Égtájak Iroda, Back office tevékenység és programszervezés) 
keretjelleggel összefogó, önálló szervezési tapasztalattal működő közhasznú társaság. 
A „Back office tevékenység és programszervezés” elnevezésű szervezeti egység a 
fenti irodák működésének jogi, számviteli, pénzügyi, informatikai, üzemeltetési 
hátterét hivatott biztosítani, továbbá az irodák tevékenységétől szakmailag részben 
vagy egészben független programok megvalósításáért felel. 
A Hungarofest Kht. szervezésében, illetve közreműködésével megvalósuló 
rendezvények, programok: 

 Az Ország Májusfája – Európa Jazzhíd, 
 ’56-os Vértanúk emléknapja, 
 Híd ünnep (2007. június 23.), 
 Múzeumok Éjszakája, 
 AudiTérium – Örömkoncert, 
 Jövőkép ’56, 
 Parlamenti Karácsony. 

 
További feladatok, programok: Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése; Múzeumi 
modernizációs stratégia háttérfeladatai; Határon túli magyar színházak támogatása; 
Mendelssohn kamarazenekar utaztatása; PANKKK pályázat lebonyolítás; PANKKK 
koordinációs feladatok; Hungry for Hungary? 2007 – válogatáslemezek készítése; 
Nemzetközi zenei vásárokon és fesztiválokon való magyar zenei promóció, 
standállítás, szakmai részvétel; Honfoglalás zenei kiállítás és szemle; Mediawave 
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fesztivál; Zene ünnepe Budapesten; HungaroConnections Pályázat; RegiON! 
Nemzetközi szakmai konferencia és találkozó; Sziget Professional Area and Lounge; 
Roots & Routes – Tehetségek új utakon; European Music Office tagság; 
Képzőművészeti kiadványok megjelentetése; Osztrák-magyar Haydn-zenekar első 
pünkösdi fesztiválja Eszterházán; 10. Haydn Eszterházán fesztivál; Az EU kulturális 
keretprogramjainak koordinációja. 
 
12. Játékszín Terézkörúti Színház Kht. honlap: www.jatekszin.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 
A befogadó színházként működő társaság művészi profilját megtartotta, amelyet 
továbbra is az „igényes szórakoztatás” jellemez. Egy-egy produkcióra szerződtetve, a 
legnépszerűbb művészek közreműködésével hoz létre önálló bemutatókat. 2007-ben 
149 megtartott előadás volt. Látogatottságuk 87%. Előadásaikat 34.001 néző látta 
2007-ben.  
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 előadások száma (ea): 149 
 bemutatók száma (db): 1 
 látogatottság (fő): 34.001 
 jegybevétel: 72,9 millió forint 

 
13. Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  honlap: www.kello.hu 
 
A Nonprofit Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. § c) 
pontja alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 
 

A Nonprofit Kft. a könyvtárak igényeinek megfelelően felszerelt könyvtári 
dokumentumokkal látja el a magyarországi könyvtárakat. 2007. évben közhasznú 
tevékenységének ellátásához 80,0 millió forint támogatásban részesült a „Felsőoktatási 
szakkönyvek beszerzése, tudományos könyvkiadás-, forgalmazás  támogatása (2007. 
december 15. – 2008. június 15.)” lebonyolításához kapcsolódó feladatok ellátására a 
benyújtott költségterve alapján. 
A felsőoktatásban hasznosítható támogatandó szakmai és tudományos kiadványokat, 
amelyeket a felsőoktatási könyvtárak 40%-os ártámogatással vásárolhatnak meg, egy 
szakmai bizottság választja ki a folyamatosan megjelenő könyvek közül. 
 
14. MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Kht. honlap: www.maciva.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 
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A MACIVA a magyar cirkuszművészet világmarketingjét, a cirkuszművészek szakmai 
fejlődését biztosító háttérintézmények, valamint a Fővárosi Nagycirkusz működtetését 
látja el. 2007-ben is folytatták a korábbi évek gyakorlatát, és szerkesztett műsorokkal 
biztosították a Fővárosi Nagycirkusz programját. 2007 IV. negyedévében 9,7%-os 
jegyáremelést hajtottak végre, ennek ellenére – jórészt a sikeres jegyeladási 
lehetőségek bővítésének köszönhetően – nézőszámuk növekedett. 
 
Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az 
azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 
alapján a 2007. augusztus 31-ével megszűnt Állami Artistaképző Intézet költségvetési 
szerv feladatait  a Kht. vette át, és az artistaképzés folytatására létrehozta a Baross 
Imre Artistaképző Szakközépiskolát, megteremtve a lehetőségét egy egységes 
szemlélet, a képzés-foglalkoztatás-közvetítés egységének kialakítására. 
A Kht. 2007-ben is folytatta nemzetközi közvetítői tevékenységét és bemutatkozási 
lehetőséget biztosított a világ számos pontján a magyar artistaművészeknek. Szakmai 
szempontból kiemelkedőnek értékelhető a Kínai Cirkusz vendégjátéka a Fővárosi 
Nagycirkuszban 2007 őszén, így a bemutatott két másik produkcióval együtt (tavasszal 
a Nevess velünk, nyáron a Káprázat és csoda) teljesítették az éves tervben vállalt 
nézőszámot. 
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 előadások száma (ea): 369 
 játszónapok száma (nap): 237 
 látogatottság (fő): 315.786 
 jegybevétel: 277,8 millió forint 

 
15. Magyar Fotográfusok Háza Kht. honlap: www.maimano.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• tudományos tevékenység, kutatás; 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• kulturális tevékenység; 
• kulturális örökség megóvása; 
• műemlékvédelem. 
 

A Kht. működése 2007-ben is a fotókultúra és a fotóművészet terjesztését, illetve 
népszerűsítését szolgálta.  
A Magyar Fotográfusok Háza szakmai programjai sok érdeklődőt vonzanak, 
jellegüktől függően vagy a szakmai körökből, vagy a kultúra iránt fogékony 
emberekből. Fotográfiai témájú előadásaik, szimpóziumok a fotós szakmának szólnak, 
melyek a művészeti hallgatók nagyarányú részvételével zajlanak. Kiemelésre érdemes, 
hogy a Fotográfusok Háza a művészeti hallgatók egyik kedvelt felkészülési helye.  
A Kht. 2007-ben 27 kiállítást rendezett, ebből kilencet külső helyszínen. 
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A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 
 kiállítások száma (db): 27 
 látogatottság (fő): 11.792 
 jegybevétel: 4,6 millió forint 

 
16. Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, 
Ingatlanfenntartó- és Hasznosító Kht. honlap: www.fort.monostor.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális örökség megóvása. 
 

A Kht. alapfeladata a komáromi erőd, mint hadkulturális műemlék fenntartása, 
működtetése, fokozatos helyreállítása és hasznosítása. A Kht. 2007-ben is az eddig 
megszokott magas színvonalon teljesített. Sikeresek voltak hagyományossá vált 
rendezvényei, amelyek mellett újakkal is jelentkezett. 
Az erőd nyitva tartása alatt (márciustól októberig) szinte minden hétvégén otthont 
adott egy-egy rendezvénynek, kiállításnak, konferenciának. Az állandó kiállításaik 
mellett számos időszakos kiállítást is szerveztek („A Költészet Fala” , gyermekrajz-
kiállítás, térképkiállítás, fotó- és rajzkiállítás, képzőművészeti és hagyományőrző 
kiállítások). Április végén az Erőd adott otthont a nagy sikerű motoros találkozónak, 
május elején került megrendezésre a már hagyománynak számító MEDIAWAVE 
majális, júniusban a „Péknap az időutazás jegyében” reneszánsz-kori főzőversennyel 
színesítve, júniusban 7.000 fő részvételével a Katona-családok Országos Találkozója, 
augusztusban az „Amerikai Autós-fesztivál”  közel 18.000 fő látogatóval. A 2007. év 
rendkívüli eseménye volt az Országos Műemléki Konferencia megrendezése, mintegy 
250 szakember részvételével. Az igényesen kialakított és megfelelő technikával 
felszerelt konferencia-termüket havonta 4-5 alkalommal veszik bérbe az Ipari Parkban 
működő cégek, különböző egyesületek, alapítványok. 
A Kht. sikeresen készített elő egy, az EU strukturális alapjaiból támogatandó, nagy 
értékű projektet, és elkészítették a világörökségi helyszínné nyilvánítás kérelmének 
dokumentációját. 
A Kht. a működtetés és a fenti események megrendezése mellett folytatta a 
megkezdett beruházásait és jelentős javítási és  felújítási  munkát is végeztek 
mindhárom erőd területén. 2007-ben elkezdték egy új jegykezelő rendszer bevezetését. 
Befejeződött a Lőoktató-terem falképeinek restaurációja. 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 rendezvények száma (db):  
- kiállítás: 9  
- színházi előadás: 4 
- saját rendezvény: 3 
- bérelt rendezvény: 5 
- egyéb (közösen szervezett) rendezvény: 10 

 látogatottság (fő): 88.497 
 jegybevétel: 29,6 millió forint. 
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17. Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht. 
 honlap: www.filharmonikusok.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el: 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés;  
• kulturális tevékenység; 
• kulturális örökség megóvása. 

 
2007-ben a Zenekar 41, az Énekkar 36 koncertet adott Magyarországon, ebből 27 
hangverseny volt saját rendezésű. Ezek többsége (17) bérletes előadás volt. 
Külön kiemelendő, hogy az együttes nagyon komolyan veszi országos játszási 
kötelezettségét: a zenekar 10 hangversenyt, az énekkar 15 koncertet adott a fővároson 
kívül. 
Szakmai szempontból a Kht. az eddigi legsikeresebb évet zárta. Amióta a Művészetek 
Palotájában koncertezik, megduplázta bérletesei számát, a megjelent hazai és külföldi 
kritikák, a közönség reagálása egyértelműen bizonyítja, hogy az együttes 
kiemelkedően magas színvonalon játszik, ez a megállapítás érvényes mind a 
zenekarra, mind az énekkarra. Mindkét együttes folyamatosan jelen van a hazai és a 
nemzetközi zenei életben. A zenekart kérték fel a jubileumi Bartók összkiadás 
elkészítésére, az első elkészült CD színvonala már igazolta a döntés helyességét (2008 
elején a MIDEM-en a felvétel nagydíjat kapott). Az év során 14, a zenei világ 
kiemelkedő színvonalába tartozó külföldi vendégművész lépett fel a hangversenyeken, 
a zenekar 18, az énekkar 4 alkalommal szerepelt külföldön, mindannyiszor szem előtt 
tartva a magyar művek népszerűsítését.  
A Kottatár 752 művet kölcsönzött s folytatódott a digitalizálás is  
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 koncertek száma (db):  
- Magyarországon:  Zenekar: 41 (ebből a Művészetek Palotájában 17)  

     Énekkar: 36 (ebből a Művészetek Palotájában 15) 
- külföldön: Zenekar: 18, Énekkar: 4 

 látogatottság (fő):  
- Magyarországon (saját rendezésű koncerteken): 26.939 
- külföldön: kb. 25.000 

 jegybevétel: 67,6 millió forint 
 Kottatár által kölcsönzött mű (db): 752 
 Kottatár bevétele kölcsönzésből: 5,4 millió forint 

 
18. Nemzeti Filmszínház Kht.  honlap: www.urania-nf.hu 
  
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet látja el: 

• kulturális tevékenység. 
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Az Uránia Nemzeti Filmszínház feladatait, és tulajdonosi szerkezetét tekintve is olyan, 
a hazai mozistruktúrában egyedüli, nemzeti intézmény státuszú film- és kulturális 
centrum, mely egyre gazdagodó szakmai programot kínálva látta el 2007-ben is a 
különleges státuszából adódó feladatokat. 
Biztosította a magyar film kiemelt körülmények közötti bemutatását: a magyar filmek 
díszbemutatóit két kivétellel az Urániában tartották. Biztosították az európai 
filmértékek műsoron tartását, miközben az össznézőszám, mint országosan is jellemző 
volt, csökkent, az európai filmek nézőszáma 2 %-kal nőtt. A Kht. filmesztétikai 
képzéshez kapcsolódó és filmklub jellegű programok szervezését és befogadását 
(Faludi Filmklub, Doku Filmklub, Bolyai Filmklub, Mozinet országos film-
műfajtörténeti verseny) is végezte. Az épület különleges szépségét kamatoztatva az 
Uránia filmes fesztiválok (38. Magyar Filmszemle, Titanic Filmfesztivál, Anifest / 
Anilog Nemzetközi Animációs Filmfesztivál, Amatőrfilm Fesztivál, filmhetek, Román 
Filmhét, Koreai Filmhét, díszbemutatók, gálaestek, díjkiosztó ünnepségek, 
protokolláris rendezvények, Tavaszi Fesztivál, Zsidó Nyári Fesztivál) helyszíne is volt. 
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 vetítési alkalmak száma (db): 4.998 
 látogatottság (fő): 135.583 
 jegybevétel: 67,3 millió forint. 

 
19. NKÖV Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Kht. 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el: 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés; 
• kulturális örökség megóvása; 
• műemlékvédelem. 
 

A NKÖV Kht. a Kortárs Művészeti Múzeum-Ludwig Múzeum, a Magyar Országos 
Levéltár, a Magyar Nemzeti Galéria, az Országos Széchényi Könyvtár, a Néprajzi 
Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Szépművészeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum 
és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum fegyveres biztonsági őrzését látja el. 
Vagyonvédelmi tevékenységet a Budapest, Nagydiófa u. 11. sz. alatti objektum 
területén, illetve a Budai Várgondnokság Kht. kezelésében lévő budavári Palota, 
Szent György tér és a Ferdinánd-kapu által határolt területén lát el. Feladatkörébe 
tartozik továbbá az Erzsébet téri Kulturális Központ és Millenniumi Park területén 
lévő mélygarázs üzemeltetése, a park vagyonvédelme. A Szépművészeti Múzeumban 
és az Iparművészeti Múzeumban külön megrendelésre az intézményekben megtartott 
rendezvényeken fegyveres biztonsági szolgálatot teljesítettek. 
 
20. Nemzeti Táncszínház Kht. honlap: www.nemzetitancszinhaz.hu 
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el: 

 171



• nevelés és oktatás, képességfejlesztés; 
• kulturális tevékenység; 
• kulturális örökség megóvása. 
 

A magyar tánckultúrán belül a Nemzeti Táncszínház Kht. – alapító okiratában 
foglaltaknak megfelelően – ernyőszervezetként működik megnyitása óta. Hazai és 
külföldi nézők számára biztosítja a táncművészet minden stílusában, a gyermek-, 
ifjúsági és felnőtt korosztályt megszólító, magas művészi színvonalú előadásokat. A 
Táncszínház egyik legfontosabb művészi feladata, hogy az önálló vagy állandó játszási 
hellyel nem rendelkező együttesek számára lehetőséget biztosítson produkcióik 
rendszeres bemutatására. 
Négy helyszínen (Nemzeti Táncszínház: színházterem, refektórium; Karmelita Udvar; 
MÜPA – Fesztiválszínház) folytat befogadói tevékenységet, bemutatkozási lehetőséget 
biztosítva a táncművészet minden ága képviselőinek. 
A Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj szakmai teendőinek lebonyolítását és az azzal 
járó adminisztratív feladatokat a Kht. látja el. Emellett a Bethlen Kortárs Táncműhely 
működtetése is a Kht. kezelésébe adott célfeladat. A jelentős korszerűsítésre szoruló 
épületben 2007-ben számtalan karbantartási munkát végeztek el. 
 
A Kht. tevékenységét jellemző feladatmutatók: 
 

Játszási helyszín 
Előadásszám 

(ea) 
Látogatottság 

(fő) 
Várszínház     

- színházterem 207 43.806 
- refektórium 32 1.580 

Karmelita Udvar 12 1.878 
Művészetek Palotája 108 34.075 
Egyéb budapesti 
helyszínen 3 1.460 
Vidéki előadások 35 14.340 
Összesen 397 97.139 

 
21. Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht.  
 honlap: www.neumann-haz.hu  
 
A Kht. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontja 
alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységeket látja el: 

• tudományos tevékenység, kutatás;  
• nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;  
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;  
• kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása;  
• euroatlanti integráció elősegítése. 
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A Kht. a multimédia és elektronikus dokumentumok nemzeti szolgáltató 
központjaként működik, 2007. év során számos feladatát átadta más intézménynek egy 
hatékonyabban működő intézményrendszer kialakítása céljából. A Digitális Könyvtár 
Igazgatóság feladatainak többsége és négy fő munkavállaló az Országos Széchényi 
Könyvtárhoz került, ugyanakkor a Kht. megerősítette a közgyűjteményi hálózati 
fejlesztések és feladatok terén az illetékességét. 
A Kht. a Digitális Irodalmi Akadémia programot átadta a Petőfi Irodalmi Múzeumnak. 
Az „Olvasni jó” gyermek irodalmi weboldal szolgáltatását és annak eredményeit 
átadták az addigi fejlesztő szolgáltatónak, olyan szerződéssel, mely biztosítja a 
jelenlegi profil megtartását és a rendszeres fejlesztést. 
A Diafilmmuzeum.hu című internetes oldal fejlesztése a Nyílt Társadalom 
Alapítványhoz került. 
 
 
11/16 Kulturális gazdasági társaságok támogatása 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 4 100,0  4 100,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 835,6 563,0 272,6

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 510,0 510,0  

- 2007. évi többletbevétel 53,0 53,0  

- Más fejezettől kapott előir. átcsop. megállapodással 18,5  18,5

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 80,0  80,0

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 174,1  174,1

Módosított előirányzat 4 935,6 563,0 4 372,6
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  1,1  1,1
- gazdasági társaság 4 934,0 4 934,0  
Összes kifizetés 4 935,1 4 934,0 1,1
 
Az előirányzat teljes egészében a kizárólagos állami tulajdonban lévő Nemzeti 
Színház Zrt., Művészetek Palotája Kft. és a 2007. július 1-jén létrejött Honvéd 
Együttes Művészeti Nonprofit Kft. működési feltételeinek és művészeti 
programjainak támogatását biztosította az alábbi megosztás szerint:  
 

Sor-
szám 

 
Gazdasági társaság neve 

2007. évi működési támogatás 
(millió forint) 

1. Művészetek Palotája Kft. 2 400,0 

2. Nemzeti Színház Zrt. 1 700,0 
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3. 
Honvéd Együttes Művészeti 
Nonprofit Kft. 324,0 

 
A minisztérium részesedései az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
hatályba lépésével (2007. szeptember 25.) megszűntek. Az állami vagyon feletti 
alapítói és tulajdonosi jogokat a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján. 
 
Az előirányzat felosztása a támogatott gazdasági társaságok által benyújtott és a 
minisztérium által elfogadott 2007. évi üzleti tervek és költségtervek alapján 
keretében történt.  
 
1. Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.                honlap: www.mupa.hu 
 
A Művészetek Palotája üzemeltetése a kizárólagos állami tulajdonban lévő 
Művészetek Palotája Kft. alapfeladata. A Kft. gyakorolja az alapító okiratban 
meghatározott tevékenységet, ellátja a produkciós technológia üzemeltetésének 
feladatait. A 2007. évi műsortervben folyamatosan jelen voltak a világ jelentős 
koncerttermeiben hangversenyező szimfonikus zenekarok, karmesterek, hangszeres és 
énekes szólisták, a világzene és dzsessz jelentős képviselői. A Művészetek Palotája a 
nemzetközi produkciók jelenléte mellett azonos rendű feladatának tartja, hogy a hazai 
zenei és táncművészet szereplői, illetve a magyar kortárs zenei és táncművészet 
műhelyei számára is bemutatkozási lehetőséget biztosítson. 
 
A Művészetek Palotája 2007-ben 877 rendezvényt bonyolított le, 89-cel többet, mint 
2006-ban. Ezen belül a Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban 
rendezett előadások száma együttesen 516 volt, 4,5%-kal több mint az előző évben. A 
létesítmény látogatóinak száma kb. 750-760 ezer volt (2006-ban 600 ezer fő), 
beleértve az összes nyilvános, belépőjegy nélküli, valamint üzleti rendezvényt is.  
A Művészetek Palotája befogadó helyszínként főként a komolyzenei produkciók 
esetében jött számításba, ez a műfaj tette ki az összes befogadott előadás 68%-át.  
 
A társaság tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 rendezvények száma (db): 877 
-  ebből a Nemzeti Hangversenyteremben és a Fesztivál Színházban: 516 

 látogatottság (fő): kb. 755.000 
 jegybevétel: 430,7 millió forint. 
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2. Nemzeti Színház Zrt.                                             honlap: www. nemzetiszinhaz.hu 
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Kormány 1096/2000. (VIII. 18.) 
számú határozatának értelmében 2000. augusztus elsejével megalapította a Nemzeti 
Színház Részvénytársaságot. A Nemzeti Színház a magyar színházművészet 
hagyományainak ápolására, a színházművészet kimagasló értékeinek megőrzésére és 
folyamatos megújítására hivatott. Különös figyelmet fordít a magyar drámák 
bemutatására, műsorán tartja a hazai drámairodalom jelentős alkotásait, valamint a 
kortárs magyar írók műveit, illetve műhelymunka lehetőségét biztosítja a dramaturgok 
és a színpadi szerzők számára. Alapfeladatai közé tartozik az egyetemes 
színházművészet értékeinek bemutatása. Műsorán tart gyermek- és ifjúsági 
előadásokat, lehetőséget biztosít a gyermekeknek szóló kortárs magyar és nemzetközi 
drámairodalom bemutatására. A színházművészet megújítása érdekében 
stúdiószínházában bemutatkozási lehetőséget biztosít innovatív színházi 
kezdeményezéseknek, vidéki és határon túli magyar, illetve a hazai kisebbségi 
színházaknak, befogadja a fesztivál jellegű rendezvényeket. Őrzi és ápolja a magyar 
színházművészet egykor élt kiválóságainak emlékét. 
2007-ben hét bemutatóra került sor. Áprilisban megrendezték a Költészetnapi 
Versfesztivált, valamint május utolsó vasárnapján a Gyermeknapot.  
2007. áprilisában a Vidéki Színházak Találkozója keretében a Nemzeti Színházban 
látható volt a Szegedi Nemzeti Színház (Csaó bambino), a Győri Nemzeti Színház 
(Büszkeség és balítélet), a Pécsi Nemzeti Színház (Nem félünk a farkastól) és a 
Miskolci Nemzeti Színház (Cseresznyéskert) vendégjátéka. 
 
A társaság tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 saját előadások száma (ea): 357 
 látogatottság (fő): 110.077 
 jegybevétel: 183,9 millió forint 

 
3. Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. 
 
Az államháztartás egyensúlyi helyzetének megalapozásához szükséges, a közfeladat-
ellátás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása érdekében a Honvéd Együttes, mint 
költségvetési szerv augusztus 31-én megszűnt. 2007 júliustól létrejött a Honvéd 
Együttes Nonprofit Kft. A Nonprofit Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 26. § c) pontja alapján az alábbi közhasznú cél szerinti tevékenységet 
látja el: 

• kulturális tevékenység. 
 
Több új bemutatóra került sor 2007 őszén (Magyar Carmen, Mi a szerelem?, Zene-
bona szana-szét). A Honvéd Táncszínház a repertoáron lévő darabokkal fellépett a 
Nemzeti Táncszínházban, a Művészetek Palotájában, a MOM Művelődési Házban, a 
Millenáris Parkban és a Stefánia Palotában, illetve vidéki helyszíneken. 
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A Honvéd Férfikar a Művészetek Palotájában és a Zeneakadémián lépett színpadra 
önállóan, illetve közös produkciókban a Hegedős együttessel és a Budafoki Dohnányi 
Ernő Szimfonikus Zenekarral. Pécsett Crossover című műsorukat adták elő.    
2007. november 30-án a Művészetek Palotájában mutatkozott be az átalakult Honvéd 
Együttes egy nagyszabású gálaműsorral. 
A Honvéd Táncszínház és a Honvéd Férfikar is vendégszerepelt Kínában. Kassán 
bemutatták a Honvéd Táncszínház itthon 2007 tavasza óta nagy sikerrel játszott 
Monarchia című produkcióját. Az Israel Chamber Orchestra meghívására 2007. 
december 18-26. között a Honvéd Férfikar Izraelben vendégszerepelt. 
 
A társaság tevékenységét jellemző feladatmutatók: 

 előadások száma (ea): 361 
ebből: 

- Honvéd Együttes: 177  
- Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.: 184  

 látogatottság (fő): 79.230 
ebből: 

-    Honvéd Együttes: 33.316 fő 
- Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.: 45.914 fő 

 
 
 
11/19 Kutatás-fejlesztés támogatása 
 
11/19/2 Felsőoktatási kutatási program 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 150,0  150,0

Módosítások kedvezményezettenként -148,9  -148,9

 - saját intézménynek -147,9  -147,9

    = meghatározott feladatra -147,9  -147,9

 - más fejezet intézménynek -1,0  -1,0

    = meghatározott feladatra -1,0  -1,0

Módosított előirányzat 1,1  1,1
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 1,1  1,1
Összes kifizetés 1,1  1,1
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Az Oktatási Minisztérium 2002-ben nyílt pályázatot hirdetett a Felsőoktatási Kutatási 
és Fejlesztési Pályázatok keretében a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 
szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján állami és államilag elismert 
egyetemeken létrehozott, ideiglenes akkreditációval rendelkező és szakmailag 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó doktori (mester) iskolák támogatására. 
A pályázat célja az volt, hogy a szakmailag kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
doktori/mesteri iskolák támogatásával javuljanak a kutatási és alkotó művészeti 
tevékenység feltételei, és versenyképes partnerként jelenhessenek meg a tudományos, 
illetve alkotó művészeti műhelyek nemzetközi palettáján.  
E forrásból a 2002. évi doktori és mester iskolák pályázat állami/nem állami 
felsőoktatási intézmény nyerteseinek támogatását biztosítottuk. 

A rendszeres kreditmonitoring felmérés és felsőoktatási pilot program keretében a 
felsőoktatásról szóló törvény 34. és 57. §-a értelmében az alábbi feladatok elvégzésére 
szolgált fedezetül az előirányzat: 
- a felsőoktatási szolgáltatások minőségét és hatékonyságát támogató információs 

ak továbbfejlesztése; 
évenként megismételt felmérésekkel a kreditrendszer adatbázisának folyamatos 

frissítése, karbantartása; 
-  az adatbázis alapján elemzések készítése, trendek felállítása a rendszer változásáról, 
-  a felmérésekhez használt módszertan folyamatos karbantartása.  
 
 
11/19/6 OTDK támogatása (maradvány) 
             millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

rendszerek koncepcióján
- 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0   0,0  0,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 30,4 30,4 

- 2006.évi előirányzat-maradvány igénybevétele 30,4 30,4   

Módosított előirányzat 30,4 30,4 

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  22,3  22,3
- alapítvány 3,4  3,4
- egyház 4,3  4,3
- befizetési kötelezettség 0,4  0,4
Összes kifizetés 30,4  30,4
 
A rendelkezésre álló 2006. évi maradvány terhére a XXVII. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia megrendezésére 2007. év tavaszán 30,0 millió forint került 
felhasználásra az érintett 10 felsőoktatási intézményben. 

z OTDK hagyományosan a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások bemutatkozási 
fóruma, ahol akadémikusokból, professzorokból, elismert hazai szakemberekből álló 
A
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bíráló bizottság értékeli a bemutatott tudományos eredményeket. A támogatás révén a 
szekciók a konferencia előadásainak kivonatát tartalmazó összefoglaló köteteket is 
megjelentetnek. 
 
 

1/21 PHARE Programok (maradvány) 
 
11/21/4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-
9904-01) Hazai társfinanszírozás  

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

1

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 3,9 3,9 

- 2007. évi többletbevétel 3,9 3,9  

Módosított előirányzat 3,9 3,9 
 
   millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
A 2001 szeptemberében indított programok és azok elszámolásai 2005-ben 
befejeződtek. A pályázók részéről a visszafizetési kötelezettségek-, illetve a 
pályázókat megillető ÁFA visszatérítések pénzügyi teljesítései nagyrészt 
megtörténtek. A 2007. évben érkezett bevétel kifizetésére 2008. évben kerül sor. 
 
 
11/21/6 A PHARE HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban 
roma fiatalok támogatása II. 
 
11/21/6/1 Phare forrás (HU-010101-03)  
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,3 0,3 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,3 0,3  

Módosított előirányzat 0,3 0,3 
 
   millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
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11/21/6/2  Hazai társfinanszírozás (HU010101-03)  
 millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 161,5 161,5 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 161,5 161,5  

Módosított előirányzat 161,5 161,5 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  21,1  21,1
- alapítvány 0,8  0,8
- önkormányzat/vagy intézménye 3,0  3,0
- társadalmi szervezet 1,7  1,7
Összes kifizetés 26,6  26,6
 
A
k
p
e
ro
c

 program alprogramjain belül lehetőség nyílt roma közösségi és információs 
özpontok hálózatának kiépítésére, a szükségletekhez alkalmazkodó, integrált oktatási 
rogramok fejlesztésére, adaptálására és működtetésére, valamint a munkaerő-piaci 
sélyeket javító képzések indítására. A program kiemelt célkitűzései közé tartozott a 
ma gyerekek iskolai sikerességének elősegítése, lemorzsolódási arányának 

sökkentése. 
A program 2004. szeptember 30-ai lebonyolítási, illetve 2004. november 30-ai 
elszámolási határidejét az Európai Unió Bizottsága meghosszabbította, ennek 
következtében szakmai tevékenységet 2005. március 31-éig bonyolíthattak a 
támogatott szervezetek, az elszámolás határideje pedig 2005. május 31-ére módosult.  
A szakmai teljesítést követően a programmal kapcsolatos feladatok nem zárultak le, a 
támogatott programok pénzügyi elszámolása és ellenőrzése zajlott, szükség esetén 
helyszíni ellenőrzés keretében. Mindemellett a kedvezményezettek pénzügyi és 
szakmai előrehaladási jelentéseinek archiválása is megtörtént, továbbá a papíralapú 
dokumentumok biztonságos elszállítása, elhelyezése és az esetlegesen felmerült 
megsemmisítése zajlott. A feladatot az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 
koordinálta.  
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11/22 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 
 
11/22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 111,0  111,0

Módosítások kedvezményezettenként -50,4  -50,4

 - saját intézménynek -50,4  -50,4

    = meghatározott feladatra -50,4  -50,4

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 38,7 38,7 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 38,7 38,7  

Módosított előirányzat 99,3 38,7 60,6
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  8,9  8,9
- alapítvány 0,6  0,6
- közalapítvány 2,0  2,0
- közhasznú társaság 62,4  62,4
- gazdasági társaság 1,6  1,6
- társadalmi szervezet 3,0  3,0
- befizetési kötelezettség 6,8  6,8
Összes kifizetés 85,3  85,3
 
Az előirányzat szolgált az EU tagságból eredő feladatok költségeinek fedezetéül. 
Biztosította Magyarország aktív részvételét az oktatás és a kultúra területén az Európai 
Unió döntéshozatali szerveinek, előkészítő munkacsoportjainak és komitológiai 
bizottságainak munkájában, valamint segítette a nemzetközi szakmai konferenciákon 
és találkozókon történő részvételt. Az előirányzatból biztosított forrásból került sor az 
Európai Képesítési Keretrendszerhez történő csatlakozásról és az Országos Képesítési 
Keretrendszer létrehozásáról szóló szakmai koncepció és kormány-előterjesztés 
szakmai előkészítésére.  
Részt vettünk az EU indikátorfejlesztő munkájában. Ezen belül az indikátor állandó 
munkacsoport (SGIB) mellett részt vettünk a speciális indikátor területek közül a 
felnőtt kompetenciák, a tanárképzés és továbbképzés, az idegen nyelvi kompetenciák 
indikátorfejlesztő munkabizottságaiban. Ezek eredményeit, továbbá az OECD 
indikátor munka eredményeit az OKM indikátor munkacsoportban hasznosítjuk, 
amelynek feladata a hazai törzsindikátorok definiálása. 
Az előirányzat biztosította az új Kultúra Program (2007-2013) irányító testületi 
tagságából adódó feladatok ellátásának, valamint a program hazai végrehajtását ellátó 
KultúrPont Iroda támogatásával a program 2007. évi hazai elindításának a fedezetét. 
2007-ben megkezdtük a Kultúrák közötti Párbeszéd Európai Éve – 2008 program 
előkészítését. Elkészült a hazai prioritásokat és a végrehajtási koncepciót összefoglaló 
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angol nyelvű Nemzeti Stratégia, valamint Magyarország Európai Uniós pályázata is, 
amelyet az Európai Bizottság elfogadott. Az OKM és a KultúrPont Iroda 2007 
júniusában széleskörű felhívást tett közzé kulturális, oktatási, önkormányzati, egyházi 
és civil szervezetek körében. Körülbelül 40 kiválasztott akció került a 2008-as Év 
ernyője alá, és további 30 projekt valósul meg az Év logója alatt.   
 
2007-ben az Anna Lindh Euro-mediterrán Alapítványban való magyar részvételhez 
nagyrészt információs tevékenység, információterjesztés kapcsolódott. Sikeres 
pályázóink is voltak: társszervezőként a Magyar UNESCO Bizottság is 
bekapcsolódhatott egy euro-mediterrán középiskolai projektbe, főszervezőként a 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum augusztusban megrendezett Euro-
mediterrán Zenei Fesztiválja  75,0 ezer euro támogatásban részesült, a pályázat 
önrészéhez a minisztérium is hozzájárult. A hazai hálózat bevonásával 2007 
áprilisában Euro-mediterrán Információs Napra, valamint az Alapítvány és a 
minisztérium közös szervezésében nemzetközi regionális képzésre került sor. 
 
2007-ben új együttműködési nyilatkozat aláírásával megújításra és megerősítésre 
került az öt közép-európai ország részvételével 2004-ben létrejött Közép-Európai 
Oktatási Együttműködés, amelynek informális elnökletét 2007-2008-ban 

agyarország látja el. Az előirányzat biztosította az együttműködés keretében 
gekben, rendezvényeken való aktív magyar részvételt, 

valamint az elnökségi feladatok ellátásához szükséges költségeket.  
 
 
11/22/7 Nemzeti Fejlesztési Terv 2. előkészítése (maradvány) 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

M
folytatott szakmai tevékenysé

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0    

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 28,6 28,6 0,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 28,6 28,6   

Módosított előirányzat 28,6 28,6 0,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  24,9  24,9
- közhasznú társaság 3,4  3,4
- befizetési kötelezettség 0,3  0,3
Összes kifizetés 28,6  28,6
 
Az előirányzat célja az EU Strukturális Alapjaiból 2007-2013. között rendelkezésre 
álló források felhasználásához kapcsolódó tervezési feladatok (intézkedések és 
tervdokumentumok szakmai tartalmának kidolgozása, kommunikációs anyagok, 
kiadványok készítése) költségeinek finanszírozása volt. 
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Részben e keret adott fedezetet a Megelőzés-Alkalmazkodás-Gondoskodás 2.3 című 
projekt költségeihez is. A maradvány teljes egészében felhasználásra került. 
   
 
11/22/8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 20,0 20,0

Módosítások kedvezményezettenként -9,9 -9,9

 - saját intézménynek -9,9 -9,9

    = meghatározott feladatra -9,9  -9,9

Módosított előirányzat 10,1 10,1
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 10,0  10,0
Összes kifizetés 10,0  10,0
 
Az előirányzat a lisszaboni folyamat oktatás területén történő megvalósításához 
szükséges szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények, hazai és nemzetközi 
szakmai rendezvényeken való részvétel és PR tevékenység költségeinek fedezetéül 
szolgált. Az Európai Bizottság pályázati felhívása keretében, az „Oktatás és képzés 
2010” munkaprogram hazai megvalósítása részeként lebonyolításra került egy öt 
projektből álló programcsomag, amelynek keretében megrendezésre került egy ESZA 
jó gyakorlatokat bemutató regionális konferenciasorozat, öt uniós szakértői klaszter 
munkáját bemutató workshop-sorozat, elkészült a munkaprogram hazai 
megvalósításának előrehaladásáról szóló nemzeti beszámoló és fejlesztettük-
frissítettük a minisztériumi honlap EU-s oldalait. Az előirányzat biztosította a hazai 
költségek fedezetét az EU által 2007-ben szervezett ún. klaszterekben való 
részvételhez és az egymástól való tanulási tevékenységekben való részvételhez.  
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11/23 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
 
11/23/1 Phare támogatással megvalósuló programok 
 
11/23/1/3 „Információs technológia az általános iskolában” program  

  2002 Phare forrás 
millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,2 0,2 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,2 0,2  

Módosított előirányzat 0,2 0,2 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre       
Összes kifizetés  0,0     
 
11/23/1/4 „Információs technológia az általános iskolában” program 

2002 -  Hazai társfinanszírozás 
millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 117,0 117,0 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 117,0 117,0  

Módosított előirányzat 117,0 117,0 

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés megnevezése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- közhasznú társaság 21,8  21,8
Összes kifizetés 21,8  21,8
 
Az Információs technológia az általános iskolában Phare program pályázóinak 
nyújtandó támogatást az előirányzatból finanszíroztuk.  
A program keretében a pályázók az alábbi két alprogramra nyújthattak be pályázatot:  
1. Alprogram: Szakmailag, műszakilag teljes mértékben alátámasztottan az IKT 

funkció befogadását lehetővé tévő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő építési 
tevékenység, valamint a program céljainak megfelelően IKT berendezések és 
eszközök beszerzése. Az igényelhető támogatás legmagasabb összege 250.000 euró 
volt, amelynek maximum 60 %-át lehetett építési tevékenységre (felújítás, bővítés, 
rekonstrukció) fordítani. 
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2. Alprogram:  
• Az e-tanulás tartalomfejlesztés komponens (1. komponens) keretében e-tanulási 

tananyagok kifejlesztése, szakmai-tartalmi és elektronikus továbbfejlesztése; 
• A pedagógus továbbképzés komponens (2. komponens) keretében akkreditált 

informatikai felhasználási és fejlesztési alapszintű képzéseken való részvétel; 
akkreditált e-tanulási-tanítási, módszertani továbbképzésen való részvétel; e-
tanulási képzési programok kifejlesztésének elsajátítását célzó akkreditált 
képzésen való részvétel. 

     Az igényelhető támogatás maximális összege 50,0 ezer euro volt 
komponensenként. 
 
A teljes program finanszírozása részben Phare forrásból, részben hazai forrásból 
történt. A program két egymást követő 2002-es és 2003-as országos Phare-programból 
kapott támogatást. A program megvalósítására több év állt a kedvezményezettek 
rendelkezésére, ezért a kifizetések is több évre elosztva jelennek meg. 
A két alprogramban összesen 196 pályázó nyert támogatást, melyből 126 pályázó az 1. 
alprogramban és 70 pályázó a 2. alprogramban valósíthatja meg a fent említett célokat.   
A 2007. évben szakmai tevékenység nem zajlott, a programok  folyamatos lezárása 
történt meg.  
 
 
11/31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
 
11/31/3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 200,0  200,0

Módosítások kedvezményezettenként -100,0  -100,0

 - saját intézménynek -100,0  -100,0

    = meghatározott feladatra -100,0  -100,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 54,4 54,4 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 54,4 54,4  

Módosított előirányzat 154,4 54,4 100,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  2,8  2,8
- közhasznú társaság 145,0  145,0
- társadalmi szervezet 5,1  5,1
Összes kifizetés 152,9  152,9
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Az 1997. évi CXL. törvény (az ún. kulturális szaktörvény) előírásainak megfelelően az 
előirányzat a szakemberek hét évente esedékes képzésének normatív támogatására, 
illetve a szakmai munkatársak dokumentum-vásárlására nyújtott fedezetet. A tárca 
intézményeiben történő, a továbbképzésre fordítandó keretösszeg beépült az 
intézményi költségvetésekbe. 
A továbbképzésre biztosított 90,0 millió forint a kulturális szaktörvény 94. § (4) 
bekezdése alapján a törvény hatálya alá tartozó intézményekben foglalkoztatott 
kulturális szakemberek számára szervezett kötelező továbbképzésen résztvevők 
támogatását, és az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtását szolgálta. 
A  törvény 94. § (5) bekezdése a törvény hatálya alá tartozó intézményekben, szakmai 
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára (mintegy 11.000 közgyűjteményi 
és közművelődési dolgozó) biztosít hozzájárulást dokumentumvásárlásra. A 
hozzájárulás 2007. évi összege 10.000 forint/fő. 
110,0 millió forint került felhasználásra a bonyolítást végző Könyvtárellátó Nonprofit 
Kft-én keresztül.  
 
 

1/31/4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

1
 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 8 800,0  8 800,0

Módosítások kedvezményezettenként -8 800,0  -8 800,0

 - saját intézménynek -8 800,0  -8 800,0

    = meghatározott feladatra -8 800,0  -8 800,0

Módosított előirányzat 0,0  0,0
 
   millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
 
Az előirányzatból a Művészetek Palotája Rendelkezésre Állási Szerződése alapján 
fizetendő éves rendelkezésre tartási- és üzemeltetési díj átcsoportosításra került az 
OKM igazgatása részére, mely a benyújtott számlák alapján a kifizetéseket 
biztosította, 2007. évben összesen 7 951,7 millió forint értékben.  
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11/31/19 Filmszakmai támogatások 
 
11/31/19/3 Egyéb filmszakmai támogatások 
 
            millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 20,0 0,0 20,0

Módosítások kedvezményezettenként -1,9  -1,9

 - saját intézménynek -1,9  -1,9

    = meghatározott feladatra -1,9  -1,9

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,4 0,4 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 0,4 0,4  

Módosított előirányzat 18,5 0,4 18,1

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- alapítvány 1,0  1,0
- közhasznú társaság 3,7  3,7
- gazdasági társaság 9,4  9,4
- egyház 3,0  3,0
- társadalmi szervezet 1,3  1,3
- befizetési kötelezettség 0,1  0,1
Összes kifizetés 18,5  18,5
 
Az előirányzatból támogatást nyújtottunk több kiemelkedő hazai filmes rendezvény 
előkészítéséhez és lebonyolításához, többek között a Fiatal Filmesek Nemzetközi 
Fesztiváljára. A tárca a filmszakmai rendezvényeken nyújtott alkotói teljesítményeket 
íj felajánlásával ismerte el. Így díjat ajánlottunk a Magyar Filmszemle fődíjas 

alkotójának, a Mediawave Fesztivál nyertesének, a Magyar Függetlenfilm Szövetség 
országos szemle fődíjas alkotójának, a Szolnokon megrendezett filmszemle 
nyertesének, a Fehér György díjra, az Árvai Jolán díjra, stb. A keret terhére 
nyújtottunk támogatást a Katapult Film nemzetközi forgatókönyvírói rendezvény 
lebonyolításához, továbbá a „Moziünnep 2007.” megrendezéséhez is.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

d
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11/32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
 

32/5 PANKKK ifjúsági zenekarok működési támogatása (maradvány) 

           millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

11/
 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 81,0 81,0 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 80,8 80,8  

- 2007. évi többletbevétel 0,2 0,2  

Módosított előirányzat 81,0 81,0 

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  6,1  6,1
- alapítvány 1,1  1,1
- közhasznú társaság 56,0 21,3 34,7
- gazdasági társaság 12,3  12,3
- önkormányzat/vagy intézménye 3,3  3,3
- társadalmi szervezet 2,0  2,0
Összes kifizetés 80,8 21,3 59,5
 
A 2006. évben önálló törvényi soron megjelent előirányzat kötelezettségvállalással 

rhelt maradványának kifizetése történt meg 2007. évben a magyar zenekarok 
előadók és szerzői promóciós tevékenységek támogatására kiírt pályázat nyertesei 
részére. 
 
 
11/32/6 Program a népi kultúráért, helyi kezdeményezések, rendezvények 
támogatásáért, díjak, címek adományozásáért (maradvány) 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

te

 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 0,4 0,4

- 2007. évi többletbevétel 0,4 0,4  

Módosított előirányzat 0,4 0,4
 
   millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre        
Összes kifizetés  0,0     
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A törvényi soron 2007-ben előirányzatot nem terveztünk. A 0,4 millió forint 
ötelezettségvállalással nem terhelt maradvány.   

 
 
11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása 
 
            millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

k

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 685,0  685,0

Módosítások kedvezményezettenként -502,1  -502,1

 - saját intézménynek -486,7  -486,7

    = meghatározott feladatra -486,7  -486,7

 - más fejezet intézménynek -5,4  -5,4

    = meghatározott feladatra -5,4  -5,4

 - más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -10,0  -10,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 344,9 237,9 107,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 217,2 217,2  

- 2007. évi többletbevétel 20,7 20,7  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 105,0  105,0

- Saját intézménytől zárolt előirányzat 2,0  2,0

Módosított előirányzat 527,8 237,9 289,9

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  28,3  28,3
- más fejezet intézménye 2,1  2,1
- alapítvány 133,2 133,0 0,2
- közhasznú társaság 11,5  11,5
- gazdasági társaság 3,7  3,7
- önkormányzat/vagy intézménye 262,4  262,4
- egyház 30,0  30,0
- társadalmi szervezet 3,4  3,4
- befizetési kötelezettség 5,9  5,9
Összes kifizetés 480,5 133,0 347,5
 
Az előirányzatból különböző szakmai programokat finanszíroztunk. 
 
A műszaki-technikatörténeti muzeális intézmények működési támogatására a fejezeti 
egyensúlyi tartalékból átcsoportosított előirányzattal együtt 135,0 millió forintot 
fordítottunk. Ezen intézmények támogatása kiemelt fontosságú, mivel nem tartoznak 
sem a központi, sem az önkormányzati intézményi rendszerhez (a megszűnt állami 
vállalatok fenntartásában működtek), ugyanakkor gyűjteményeik a kulturális örökség 
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szerves részét képezik. Ennek megfelelően a támogatás célja a veszélyeztetett 
helyzetű, műszaki gyűjtőkörű országos szakmúzeumok működési támogatása, 
helyzetük stabilizálása az 55/2006. (IV.10.) sz. MÉ határozat szellemében. A 
támogatások elérték céljukat: a várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeumnak az 
Országos Műszaki Múzeumba történő integrálása lezajlott; a további nyolc támogatott 
intézmény is szakmailag és gazdaságilag egyaránt eredményes évet zárt.  
 
A muzeális intézmények állományvédelmi programjának célja a megelőző 
műtárgyvédelem szempontjainak érvényesítése, a megfelelő műtárgykörnyezet 
kialakítása a raktárakban és a kiállításokon. Az eredetileg tervezett 50,0 millió forint 
kiegészült a fejezeti egyensúlyi tartalékból átcsoportosított  30,0 millió forinttal. 
A Néprajzi Múzeum részére biztosított 40,0 millió forint az állományvédelmi program 
folytatását szolgálta (továbbképzésekre, az Állományvédelmi Füzetek kiadására, 
raktári rendszerek, berendezések programjának és a modul tároló blokkok 
programjának folytatására, a Bizottság működésére).  

 A Kunszentmártoni Múzeum (Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága) 
vízmentesítésének II. ütemére 7,8 millió forint, a gyulai Erkel Ferenc Múzeum (Békés 
Megyei Múzeumok Igazgatósága) vízmentesítésre 2,2 millió forint támogatást kapott. 

 A Néprajzi Múzeum, mint a megelőző műtárgyvédelem hazai referencia intézménye, 
depójának korszerűsítésére és főépülete modul raktári rendszerének 
továbbfejlesztésére 30,0 millió forint támogatásban részesült. 

 A Szépművészeti Múzeum egy darab múmia-tároló és a bemutatást biztosító vitrin 
előállításához kapott 3,0 millió forint támogatást. 

  
A múzeumi mobilitás és networking elősegítése keretében cél az intézményközi és 
egyéb szakmai partnerkapcsolatok fejlesztése, különös tekintettel a menedzsment-
építésre és a továbbképzésre; továbbá szakmai-módszertani fórumok, konferenciák, 
kapcsolódó kiadványok támogatása, nemzetközi szervezetek munkájában való 
részvétel, illetve a gyűjteményi mobilitást elősegítő EU-ajánlások teljesítése. 
A támogatások eredményeképpen nemzetközi konferenciák (ICRC, ECSITE), 
múzeumi szakági továbbképzések (műszaki muzeológusok találkozója, irodalmi 
muzeológusok találkozója, történész muzeológusok konferenciája), nemzetközi 
együttműködéssel létrejött kiállítások, illetve hozzá kapcsolódó kiadványok, továbbá 
az EU-s fejlesztéshez kapcsolódó szakértői anyagok és monitoring vizsgálatok 
valósultak meg. 
 
2007-ben az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) keretében dokumentum 
gyűjtemények továbbfejlesztését és a szolgáltatás postaköltségét támogatta a 
minisztérium.  
Az elektronikus dokumentum-szolgáltatások száma az elmúlt években számottevően 
emelkedett, s várhatóan az információs-kommunikációs kultúra terjedésével ez a 
formátum lesz a könyvtárközi dokumentum-kölcsönzés természetes útja. 

 
Az EBSCO Publishing-gel kötött megállapodás alapján került kifizetésre a 2007. évi 
53,0 millió forint előfizetési díj. Az EBSCO adatbázisok használati statisztikája az 
elmúlt évek során folyamatos emelkedést mutat, a belépések, a keresések és a teljes 

 189



szövegű cikkek megtekintése esetében is. A keresések száma például 2004 és 2007 
között közel duplájára, 316.723-ról 633.207-re emelkedett. 
A dollár árfolyamának számunkra kedvező változása miatt a megmaradt 12,0 millió 
forint előirányzatból 6,0 millió forintot a nemzetiségi könyvtári ellátás támogatására, 
5,0 millió forintot könyvtári minőségfejlesztési programok megvalósítására, 1,0 millió 
forintot pedig az Év Könyvtára pályázat nyertesének díjazására használtunk fel.  

 
2007-ben a minisztérium meghívásos pályázatot hirdetett a nyilvános 
magánlevéltárként bejegyzett egyházi, alapítványi és egyéb magánlevéltárak részére, 
az őrizetükben lévő levéltári anyag szakszerű kezelését, valamint kutathatóságát 
elősegítő szakmai és technikai feltételek javítását szolgáló költségvetési támogatásra. 
A pályázatra 30 levéltár nyújtott be dokumentációt, közöttük 20,0 millió forint került 
felosztásra. 
 
A Közkincs hitelprogram kamat- és tőketörlesztésének 2007. évi fedezetére  80,0 
millió forintot terveztünk. 
A közösségi kulturális színterek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, illetve új 
kulturális terek kialakítására kínált a kulturális tárca kedvezményes kamat- és 
tőketámogatásos, 20 éves futamidejű hitelkonstrukciót a kistelepülések számára. Egy 
település maximálisan 20,0 millió forint hitelt vehetett fel.  
A  támogatottak több mint 50 %-a (117) 2.000 fő alatti, önhibáján kívül hátrányos 
helyzetű település, az ország legrosszabb helyzetben lévő régióiból. Számukra a hitel 
kamatterhei mellett a tőke 50, illetve 25 %-ának visszafizetését is átvállalja tárca.  
A kamat- és tőketörlesztés tárcára eső részének átutalását évente két alkalommal     
teljesítettük az önkormányzatok felé.  
Az ifjúsági klubok felújítási támogatása szervesen illeszkedik a tárca ún. PANKKK 
programjához.  

     A kedvezményes hitel felhasználása 10 %-ban új közkulturális létesítmények    
kialakítását, 90%-ban pedig beruházási, illetve felújítási célokat szolgált. 

 
Funkció-cél  Pályázók száma 

(db) 
Hitelösszeg 

     (millió forint) 
közművelődés 161 2 514,0 
ifjúsági klub   35    430,0 

könyvtár   20    263,0 
múzeum   16    207,0 

Összesen:  232 3 414,0 
    

A Közkincs program 2007. évi térségi szintű pályázataival a jövő szempontjából kiemelt 
jelentőségű célok megvalósításához kívánt helyi erőforrásokat aktivizáló támogatást 
nyújtani a tárca a rendelkezésre álló 180,0 millió forint keretből. 
 
Pályázati altémák:  
KÖZKINCS-I. (K1): A  Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének 
támogatása. 
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KÖZKINCS-II. (K2): Kistérségi feladatot végző közművelődési intézmények, 
közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató 
helyek, muzeális intézmények, kulturális feladatot ellátó társadalmi szervezetek 
programjának támogatása. 
KÖZKINCS-III. (K3): Közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi 
színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti 
alkotóházak és muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése.  
 
Az érvényes 711 pályázatból a regionális Közkincs Bizottságok 195 pályázat 
támogatását javasolták a következő táblázatban szereplő felosztás szerint. 
 
 

Régió K1 K2 K3 Összesen 
 db eFt db eFt db eFt db eFt 

Dél-Alföld 10 3 500 1 1 800 13 20 400  24 25 700 
Dél-Dunántúl 9 3 905 7 7 000 23 14 640  39 25 545 

Észak-Magyarország 10 3 564 9 8 571 21 13 572  40 25 707 
Közép-

Magyarország 4 1 655 4 6 900 6 16 800  14 25 355 

Közép-Dunántúl 8 3 600 6 7 500 11 14 200  25 25 300 
Nyugat-Dunántúl 7 2 991 10 10 028 10 12 669  27 25 688 

Észak-Alföld 10 3 200 7 9 000 9 14 505  26 26 705 
Összesen 58 22 415 44 50 799 93 106 786  195 180 000 

          
A Közkincs program „A köz kultúrájáért” alprogramjára 10,0 millió forint állt 
rendelkezésre, melyet kiemelt célkitűzések megvalósítására, mint minőségfejlesztés, 
szellemi kulturális örökség védelme, közművelődés – informatika,  közművelődési 
intézmények bekapcsolódása országos kulturális kezdeményezésekbe, nemzetközi 
kapcsolatok erősítése feladatokra használtak fel. 
 
 
 
11/34 Művészeti tevékenységek  
 
11/34/1 Nemzeti Örökség Program – Nemzeti évfordulók (maradvány) 
 
  millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 150,9 150,9 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 150,9 150,9  

Módosított előirányzat 150,9 150,9 
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  millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  3,9  3,9
- más fejezet intézménye 3,1  3,1
- alapítvány 2,6  2,6
- közalapítvány 2,6  2,6
- közhasznú társaság 9,4  9,4
- gazdasági társaság 2,0  2,0
- önkormányzat/vagy intézménye 43,9  43,9
- egyház 5,8  5,8
- társadalmi szervezet 14,6  14,6
- külföldi szervezetek 2,3  2,3
- befizetési kötelezettség 42,3  42,3
Összes kifizetés 132,5 132,5

 
A fejezeti kezelésű előirányzaton 2007. évben eredeti előirányzat nem volt. A 2006. 
évről áthozott kötelezettségvállalással terhelt maradvány kifizetésére 2007. évben 

 a Bartók Béla születésének 125. évfordulójára, valamint az 1956-os 
rradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából kiírt közművelődési pályázat 

nyertesei részére. 
 
 
11/34/2 Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények (maradvány) 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

került sor
fo

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 10,6 10,6 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 10,6 10,6  

Módosított előirányzat 10,6 10,6 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- társadalmi szervezet 10,0  10,0
- befizetési kötelezettség 0,6  0,6
Összes kifizetés 10,6  10,6
 
A jogcímnek eredeti előirányzata nem volt. 2007. évben a 2006. évről áthúzódó 
maradvány kifizetése történt meg a IX. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál 
megvalósításához a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége részére.  
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11/34/4 Művészeti tevékenységek támogatása 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007.évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 130,0  130,0

Módosítások kedvezményezettenként -44,8  -44,8

 - saját intézménynek -39,8  -39,8

    = meghatározott feladatra -39,8  -39,8

 - más fejezet intézménynek -5,0  -5,0

    = meghatározott feladatra -5,0  -5,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 379,9 24,9 355,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 24,9 24,9  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 349,0  349,0

- Átcsoportosítás fejezeti tartalékról 5,0  5,0

- Saját intézménytől zárolt előirányzat 1,0  1,0

Módosított előirányzat 465,1 24,9 440,2
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  4,9  4,9
- közhasznú társaság 265,0 33,0 232,0
- gazdasági társaság 33,6  33,6
- társadalmi szervezet 30,0  30,0
- külföldi szervezetek 17,6  17,6
- befizetési kötelezettség 0,5  0,5
Összes kifizetés 351,6 33,0 318,6
 
Az előirányzatból kiemelkedő alkotóműhelyeket, intézményeket, valamint a 
könyvszakmai hitelprogramot támogattuk az alábbiak szerint: 
A már évek óta folyó program keretében 2007-ben a minisztérium 30,0 + 15,0 millió 
forint összegre írta ki a pályázatot a könyvszakmai vállalkozások üzleti 
tevékenységének elősegítése érdekében, forgóeszköz hitel felvételére és 
kamattámogatás elnyerésére. A program keretében a pályázók 50%-os 
kamattámogatásban részesülnek. A projekthez a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 
biztosítja a forrást, a benyújtott hitelkérelmeket az általános hitelbírálati elvek szerint 
kezeli.  
2007-ben a kiírásra 44 szervezet pályázott, a Szakmai Bizottság 42 pályázatot tartott 
támogatásra méltónak összesen 625,0 millió forint hitelösszeg biztosításával. 
 
A tárca az alábbi, kiemelkedő színvonalon működő társulatok működését és 
programjait támogatta összesen 85,0 millió forint összegben: 
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- A Dohnányi Ernő Archívumot (támogatás összege: 5,0 millió forint) a minisztérium 
azért hozta létre, hogy a méltatlanul elfelejtett kiváló zeneszerző, aki Bartók és Kodály 
mellett az egyik legjelentősebb művésze volt a XX. századnak, végre méltó 
elismerésben részesülhessen, életműve ismertté váljék a szakma és a közönség előtt.  
- A Nemzeti Ifjúsági Zenekar kitüntető címet 2005-től a Talentum Rajkó Zenekar 
nyerte el (támogatás összege: 20,0 millió forint), amely fennállása 50 éve alatt 
rendkívül nagy sikereket aratott itthon és külföldön egyaránt. A TALENTUM 
Kulturális Alapítvány égisze alatt működő iskola 53 éve képzi egyedülállóan az 
országban a roma származású fiatalokat. Nemcsak művészeti képzést nyújt számukra, 
hanem közismereti és szakképzést is.  
- Az Alternatív táncszínházak támogatására 17,0 millió forintot fordítottunk. 
- A művészeti nagyrendezvények, kiállítások minisztériumi díjaira 15,0 millió forintot 
terveztünk. A kifizetéseket a Magyar Művelődési Intézet és  Képzőművészeti 
Lektorátuson keresztül teljesítettük. 
- A Hungarofest Kht. keretein belül működő Művészeti Exportirodák (Képző-
művészeti és Haydn Programiroda) 28,0 millió forint támogatást kaptak. 
 
A 2083/2007. (V. 15.) és a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozatok a fejezeti 
egyensúlyi tartalék terhére év közben a következő programokra biztosítottak 
támogatást: Miskolci Operafesztivál: 54,0 millió forint, Új Magyar Zenei Egyesület: 
kortárs zenei koncertek rendezésére 30,0 millió forint, PANKKK program: 100,0 
millió forint a közművelődési szakmai területnek a vidéki ifjúsági klubok 
támogatására. 
 
Fenti kormányhatározatokban a Kormány a  „Pécs, Európa Kulturális Fővárosa” 
rendezvénysorozatra 150,0 millió forint átcsoportosításáról döntött, amelyből a  
Hungarofest Kht. a művészeti programokat és rendezvényeket finanszírozta, amelyek 
a következők voltak a megvalósulás sorrendjében:  
Országos Diákszínjátszó Találkozó 2007, Grafirodalom – könyvek és illusztrációk, IX. 
Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál, Palkonya - Európa Kulturális Faluja, Sétatér 
Fesztivál 2007 - (Kortárs és Improvizációs Zenei Fesztivál, Spidron Kiállítás), EKF 
megjelenés a Művészetek Völgyében, Szabadtéri játékok, 11. Pécsi Nemzetközi 
Kultúrhét – 11th International Culture Week In Pécs (ICWiP), Városkutatás Nyári 
Egyetem, Pécs-Baranyai Roma Nap, Kelet-nyugati Átjáró – Balkán Világzenei 
Fesztivál és I. Találkozó a Balkán Kapujában Interdiszciplináris Konferencia és 
Összművészeti Workshop, Kelet-nyugati Átjáró – Balkán Világzenei Fesztivál  
technikai lebonyolítás, Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó, Pitch fórum előkészítése, 
Pitch fórum lebonyolítása, Szemlétek – Vízióaudiális filmfesztivál és művészeti 
találkozó, Fogyatékkal élő emberek művészeti foglalkoztatása - Színkottás zenekar, 
Európa lelke Nemzetközi konferencia, „Technikai mellékutak. Moholy-Nagy korai 
korszakának újraértelmezése.”Kiállítás a Vasarely Múzeumban, Dokumentumfilm 
fesztivál előkészítő workshop, Moveast Nemzetközi filmfesztivál előkészítése, 
Versenyprogram lebonyolítása, Artists in Residence irodalmi ösztöndíj, “Utazás a 
török félhold körül”- Összművészeti montázs a török kultúrából, DAT project – 
könyvkiadás, ART-STUDY Művészeti vásár, Szlovén Kortárs Művészeti Program, 
Bauhaus nagyprojekt előkészítése 2007-2010.  
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PANKKK ifjúsági zenekarok támogatására rendelkezésre álló keret (100,0 millió 
forint) a vidéki ifjúsági klubok élőzenei (pop, rock, jazz, népzene, világzene) 
programjainak támogatását szolgálta.  

z év során első lemez kiadását támogató pályázat, tehetségkutató versenyek 
rendezését támogató pályázat, valamint vidéki ifjúsági klubok élőzenei koncertjeinek 

mogatását szolgáló pályázat kiírására került sor.  
 

A pályázó klubok területi megoszlása:  
Dél-alföldi régióból   19 
Dél-dunántúli régióból  10 
Észak-alföldi régióból    9 
Észak-magyarországi régióból 10 
Közép-dunántúli régióból  10 
Közép-magyarországi régióból 12 
Nyugat-dunántúli régióból  10  

helyszín pályázott. 
 
Örvendetes, hogy a pályázó klubok száma emelkedett, míg 2006-ban 67 klub,  2007-
ben már 80 klub vett részt a programban. 
A támogatás nyújtásával a tárca alternatív kulturális kínálatot teremtett a fiatalok 
számára azzal, hogy a nagyrészt művelődési házakban újraindult klubok a fiatalok 
számára a diszkó egyeduralmát megtörve kortárs élőzenei élményhez juthattak.   
 
 
11/35 Civil és non-profit szervezetek támogatása 
 
11/35/3 Egyéb civil és non-profit szervezetek  

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

A

tá

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 120,0 0,0 120,0

Módosítások kedvezményezettenként -72,5  -72,5

 - saját intézménynek -72,5  -72,5

    = meghatározott feladatra -72,5  -72,5

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 50,7 8,3 42,4

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 7,8 7,8  

- 2007. évi többletbevétel 0,5 0,5  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 41,0  41,0

- Saját intézménytől zárolt előirányzat 1,4  1,4

Módosított előirányzat 98,2 8,3 89,9
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   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- alapítvány 0,1 0,1  
- közhasznú társaság 12,6 11,5 1,1
- társadalmi szervezet 41,1 36,2 4,9
- befizetési kötelezettség 2,3  2,3
Összes kifizetés 56,1 47,8 8,3
 
Az előirányzat a Civil Társadalom Fejlesztési Program, az Országos Diákparlament és 
kiemelt rendezvények, a Nemzetközi Nevelési Konferencia, továbbá egyéb kulturális 
szervezetek támogatását szolgálta kiegészülve a Kormány 2216/2007. (XI. 16.) számú 
határozatával átcsoportosított  41,0 millió forinttal. 
 
Az Országos Diákparlament kistérségi fórumainak megrendezése, valamint az 
Országos Diákparlament országos rendezvény során felmerülő szállás és étkezési, 
valamint szervezési költségek fedezetére közel 70,0 millió forintot használtunk fel. 
 
A tárca számára a 2008-as év egyik kiemelt rendezvénye a VII. Nevelésügyi 
Kongresszus, melynek előkészítésével kapcsolatos teendőkre a Magyar Pedagógiai 
Társaság 2007-ben 2,0 millió forint támogatást kapott. 
 
A BMC Zenei Információs Központ Kht. a jelenkor magyar zenei értékeinek együttes 
és összehangolt felmutatása, valamint aktív részvállalás a magyar zenei kultúra 
világban elfoglalt méltó helyének kialakításában célok végrehajtásához 10,0 millió 
forint támogatást kapott. 
 
Az előirányzat társadalmi szervezetek alapszabályban meghatározott 
alaptevékenységének működési feltételeihez, tevékenységükhöz is támogatást 
biztosított. Támogattunk művészeti és közművelődési társadalmi szervezeteket. A 
művészeti területen támogatást kapott többek között a Magyar P.E.N. Club, a Fonó 
Budai Zeneház Kht., a Magyarországi Kórusversenyek és Fesztiválok Szövetsége, a 
Karácsony Sándor Művelődési Társaság, a Vass Lajos Népzenei Szövetség, a Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetsége, a Magyar Népfőiskolai Társaság, a Magyar Nyelv 
és Kultúra Nemzetközi Társasága, a Magyar Bábművészek Szövetsége. 
A közművelődési területen pályázat került kiírásra. A szakmai zsűri a 16,0 millió 
forintos keretösszeget 34 pályázó között osztotta szét. 
 

Szervezet neve  Megítélt támogatás   
(ezer forint)  

Madách Irodalmi Társaság 100 
Nyugdíjasklubok és Idősek 'Életet az éveknek' Országos 
Szövetsége 400 
Európa Jövője Egyesület 400 
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Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 700 

Magyar Fotóművészek Világszövetsége 200 

Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző Szövetség 100 

Népművészeti Egyesületek Szövetsége 500 

Honismereti Szövetség 700 

Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete 100 

Bárdos Lajos Társaság 200 

Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület 500 

Országos Petőfi Sándor Társaság 100 

Káva Kulturális Műhely Egyesület 400 

Magyar Népművelők Egyesülete 500 

Kazinczy Ferenc Társaság 100 

Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület 100 

Magyarországi Kórusversenyek és Fesztiválok Szövetsége 250 
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület 200 
Magyar Drámapedagógiai Társaság               1 000 
Kiss Áron Magyar Játék Társaság 350 
Magyar Szín-Játékos Szövetség 400 
Magyar Versmondók Egyesülete 500 
Magyarországi Német ének-, Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa 200 

Országos Diákszínjátszó Egyesület 600 

Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége              4 500 

Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete 200 

Kulturközvetítők Társasága 200 
Tájszólam Közhasznú Egyesület 100 

Táncház Egyesület 500 

Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége 700 
Magyar Szabadidő Társaság 100 

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 500 

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület 500 

Magyar Művelődési Társaság 100 

Összesen:             16 000 
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11/35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, 
bizottságok 

millió forintban, egy tizedessel 
2007.évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 180,0 0,0 180,0

Módosítások kedvezményezettenként -96,2  -96,2

 - saját intézménynek -96,2  -96,2

    = meghatározott feladatra -96,2  -96,2

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 59,8 59,8 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 59,8 59,8  

Módosított előirányzat 143,6 59,8 83,8

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- saját intézmény  2,3  2,3
- társadalmi szervezet 137,4  137,4
- befizetési kötelezettség 3,9  3,9
Összes kifizetés 143,6  143,6
 
A közoktatási törvény szabályozása alapján a közoktatás irányításának társadalmi 
kontrolja érdekében a szakterületen több miniszteri tanácsadó és szakértői testület 
működik. 
 
Az előirányzat biztosította az alábbi kormányzati testületek és bizottságok működési 
költségeit. 
Az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) az év során 14 alkalommal, bizottságai (6 
Bizottság) 33 alkalommal, a Közoktatás-politikai Tanács (KT) 10 alkalommal, a 
Közoktatási Érdekegyeztető Tanács (KÖÉT) 6 alkalommal tartott ülést. 
Az üléseken a tárca munkatervében meghatározott feladatok, illetve saját témák 
megvitatását végezték, a jogalkotási feladatok, jogszabályok szakmai döntés-
előkészítésében, véleményezésében vettek részt. Az OKNT üléseiről közlemények 
jelentek meg a minisztérium honlapján és a Köznevelés című lapban. 
Az OKNT öt éves megbízatása 2006. év végén lejárt, a Tanács újraválasztására 2007 
január hónapban került sor.   
 
Az Országos Diákjogi Tanács (ODJT) a Diákparlament által elfogadott ajánlások 
áttekintésével foglalkozott, valamint a tárca jogalkotási folyamatában véleményező, 
döntés-előkészítő tevékenységében vett részt. Aktívan szerepet vállaltak a 
Diákparlament szakmai előkészítésében és a lebonyolításban is.  
 
Az Országos Kisebbségi Bizottság (OKB) 2007-ben 11 ülést tartott, napirendjén 32 
előterjesztés szerepelt, és 96 határozatot hozott. 
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Minden évben, így 2007-ben is  meghirdetésre került az országos tevékenységi körű 
pedagógus szakmai, szülői és diák szervezetek számára működési költség támogatás 
nyújtása című pályázat. A  62 nyertes pályázó összességében 12,0  millió forint 
támogatásban részesült.  
 
Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága a minisztérium megbízásából 2007-ben 
pályázatot hirdetett az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő 
országos tevékenységi körű felsőoktatási társadalmi szervezetek számára. A felosztott 
keret mintegy 38,2 millió forint volt. 
 

 felsőoktatási törvény 128. § (2) bekezdése alapján a Hallgatói Önkormányzatok 
rszágos Konferenciája (HÖOK) működési támogatásként 43,0 millió forintot kapott 

2007. évben. A HÖOK a felsőoktatásról szóló törvény alapján ellátja a hallgatók 
országos képviseletét; véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet a felsőoktatást 

táron túli magyar hallg
szervezetekkel való együttműködést is. 
A HÖOK 17,0 millió forint támogatást kapott 2007-ben a pályakövetés központi 
összeghangolására és koordinálására. Ennek keretében megrendezésre került a 
„Karrier Iroda Vezetők Országos Kerekasztala”, melynek célja a felsőoktatási 
intézményekben fennálló helyzet elemzése volt. 
 

 Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének (FEKOSZ) 2,0 millió forint 
űködési támogatást nyújtottunk. A FEKOSZ a felsőoktatási kollégiumok által 
trehozott közhasznú szervezet, amely ezen intézmények országos szintű képviseletét 
tja el.  

 „Lakhatási Konferencia” megrendezéséhez 500 ezer forint támogatást nyújtottunk, 
elyen az állami és nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumvezetői vettek 

részt. 
 
 
11/35/5     Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, 
bizottságok 
  millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

A
O

érintő bármely kérdésben. Fontos feladatának tekinti a ha atói 

A
m
lé
lá
  
A
m

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 680,0 0,0 680,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 284,0 180,0 104,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 180,0 180,0  

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 104,0  104,0

Módosított előirányzat 964,0 180,0 784,0
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   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- társadalmi szervezet 954,0 917,0 37,0
- befizetési kötelezettség 10,0  10,0
Összes kifizetés 964,0 917,0 47,0
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 91. §-a értelmében a minisztérium költségvetési 
fejezetében kell biztosítani a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, valamint a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat működési támogatását.  
 
A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)  tevékenységét 2007. évben a 
tagintézményekkel közös feladatvállalással, munkaterv alapján végezte, a kulturális 
stratégiai célkitűzések és a társadalmi környezetben történt változások 
figyelembevételével. Segítette a települések környezeti, szellemi, művészeti értékeinek 
hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, 
könyvtárak, művelődési házak, művészeti együttesek működését. 
A változó társadalmi viszonyokhoz folyamatosan alkalmazkodva, a szolgáltatási 
struktúrát, a szervezetet a felhasználói igényekhez igazítva látta el a szakmai 
feladatokat.  
2007. évben a szakmai közösségbe 61 közművelődési intézmény tartozott, melyeknek 
az egyesület koordinálta tevékenységét. Működtette a közhasznú egyesületen belül a 
szervezetbe integrált 11 kulturális intézményt, támogatta az egyesület által létrehozott 
alapítványok munkáját.  
A munkakörülmények, tárgyi feltételek jobbítása terén szerény mértékű előrelépés 
történt. Kevés kivételtől eltekintve elkészült az akadálymentesítés, így a fogyatékkal 
élők gond nélkül látogathatják az intézményeket. Számottevő fejlesztést a 
számítógépes ellátottság és a hangtechnikai eszközpark terén sikerült végrehajtani. 
Nőtt az eMagyarország pontok és NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) pontok 
száma, a díjmentes internetezés lehetősége az intézményhálózatban. 
A 2007. évben biztosított 638,0 millió forint költségvetési támogatás felosztásáról a 
TEMI elnöksége – az elnökség mellett működő Szakmai Kollégium döntés-előkészítő 
javaslata alapján – döntött. 
 
A 2007. évi közművelődési tevékenység fő területei: 

-    Művelődési közösségek szervezése, működtetése, kulturális értékek megőrzése, 
gondozása; 

-   Klubok, önszerveződő közösségek működési feltételeinek biztosítása, ezen belül 
rangos művészeti csoportok, művészklubok működtetése; 

-    OKJ-s szakmai-, valamint hobbi- és rekreációs tanfolyamok szervezése; 
-  A munkaerőpiac esélyeket javító öntevékeny, önszerveződő felnőttoktatási 

lehetőségek megteremtése; 
-    Kiállítások szervezése, galériák működtetése; 
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-    Táborok szervezése; 
- Könyvtári tevékenység, e-Magyarország NAVA pontok működtetése, 

információs és internet szolgáltatás; 
-    Ismeretterjesztés, rekreációs előadások, programok szervezése; 
-    Pályázatfigyelés, pályázatkészítés; 
-    PR és reklámtevékenység. 

 
A TEMI legfontosabb nem szakmai feladata közé tartozott a 2006-2007-ben 
megszüntetett intézmények, szervezetek  „felszámolása”, illetve ahol lehetett a 
feladatok átcsoportosítása, vagy átirányítása, amelyet sikeresen oldottak meg. 
 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) számára biztosított 30,0 millió forint 
költségvetési támogatás az ismeretterjesztő társulat országos hatókörű szakmai 
szervezeteinek, regionális és területi bázisainak működését, a felnőttoktatás és képzés 
nemzetközi kapcsolatainak gondozását biztosította. A TIT intézményeinek modern 
infrastruktúrája, szellemi kapacitása, nyelvi, át- és továbbképző, általános műveltséget 
fejlesztő képzési lehetőségei a humánerőforrás fejlesztés, az egész életen át tartó 
tanulás fontos bázisát jelentik.  
A támogatás célja a TIT 2007. évi működési kiadásai fedezetének biztosítása, amelyet:  
       a) a Kedvezményezett tagegyesületeinek, intézményeinek – az alapszabályaikban 
megfogalmazott – alaptevékenységének működési feltételeihez,  valamint  
       b) a tudományos ismeretterjesztő lapok – Élet és Tudomány, Természet Világa, 
Valóság – megjelentetéséhez használtak fel.  

 
A TIT országos központja és a megyei egyesületek széleskörű rendezvényszervező, 

épző, ismeretterjesztő munkája szervesen illeszkedik a hazai közművelődés 
ndszeréhez.  

z  Európai Folklór Intézet (EFI) számára nyújtott 12,0 millió forint költségvetési 
támogatás az UNESCO és a tárca által 13 éve létesített, a szellemi kulturális örökség 
megóvásáért tudományos tevékenységet és kutatómunkát folytató szervezet 
működésének támogatására szolgál. Az Intézet konferenciák szervezésével,  magyar és 
idegen nyelvű tanulmánykötetek megjelentetésével segíti – elsősorban – az európai 
népművészet, hagyományőrzés elméleti és gyakorlati tevékenységeinek kölcsönös 
megismertetését. Folyamatosan részt vesz azokon a nemzetközi szakmai 
tanácskozásokon, amelyek az UNESCO által kezdeményezett szellemi kulturális 
örökség védelméről szóló konvenció feladatainak megvalósítását készítik elő, 
részleteit kidolgozzák, feladatokat jelölnek ki velük kapcsolatban. 
 
 A 2083/2007. (V. 15.) és 2216/2007. (XI. 16.) számú határozataival a Kormány a 
fejezeti egyensúlyi tartalékból  történt átcsoportosítással 50,0 millió forint támogatást 
biztosított  a Budapesti Filharmóniai Társaság működésének támogatására, valamint 
54,0 millió forintot művészeti társadalmi szervezetek működési támogatására.  
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11/39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
 
11/39/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 500,0 0,0 500,0

Módosított előirányzat 500,0  500,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 500,0 197,4 302,6
Összes kifizetés 500,0 197,4 302,6

   
Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7 §. (1) bekezdés alapján az egyházi gyűjteményi 
feladatokat ellátó intézmények működési, gyarapítási feladataik támogatására, egyházi 
közgyűjteményekben dolgozó minősített kutatók illetménykiegészítésére, valamint az 
egyházi közművelődési intézmények működésére biztosított fedezetet. 
A keretösszeg felosztása szakmai szempontok figyelembe vételével – az egyházakkal 
egyeztetetten – történt. 14 egyház részesült támogatásban. A közgyűjteményi 
intézmények működésének támogatására 491,8 millió forint került szétosztásra, a 
minősített kutatók illetménykiegészítésére 1,9 millió forint állt rendelkezésre. A négy 
legnagyobb közfeladatot ellátó egyház közművelődési intézményei működésére 6,3 
millió forint támogatást kapott. 
 
 
11/39/3 Egyházak nemzetközi tevékenysége (maradvány) 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 16,0 16,0 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 16,0 16,0 

Módosított előirányzat 16,0 16,0 
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 16,0  16,0
Összes kifizetés 16,0  16,0
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Az előirányzat célja a magyarországi egyházak nemzetközi rendezvényeinek és 
nemzetközi kapcsolatainak támogatása volt az egyházaktól beérkezett támogatási 
kérelmek alapján. 
A 2006.évi kötelezettségvállalással terhelt 16,0 millió forint maradvány kiutalására 
2007 január hónapban került sor.  
 
 
11/39/4 Hittanoktatás 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 3 305,4  3 305,4

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 754,8 754,8 

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 754,8 754,8 

Módosított előirányzat 4 060,2 754,8 3 305,4
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 4 057,8 3 294,8 763,0
Összes kifizetés 4 057,8 3 294,8 763,0
 
Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (3) bekezdése alapján fedezetet nyújtott – a 
közoktatáshoz kapcsolódó – egyházak szervezésében ellátott hittanoktatási 
tevékenység támogatására, a mindenkori átlagos pedagógus óradíj 
figyelembevételével. A 3 305,4 millió forint keretösszegből 2007-ben 46 egyház 
részesült. Az elosztás alapja az egyházak által bejelentett hittan csoportok száma, 
valamint a hittanoktatásban résztvevők száma (50-50 %-os arányban). A 2006. évről 
áthúzódó maradvány kifizetése is megtörtént. 
 
11/39/5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 10 819,0  10 819,0

Módosított előirányzat 10 819,0  10 819,0
 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 10 819,0 10 817,4 1,6
Összes kifizetés 10 819,0 10 817,4 1,6
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Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. 
törvény 4. §-a szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett 
személyi jövedelemadó 1%-ára jogosultak az egyházak. Ez 3 844,0 millió forintot 
jelentett, amely kiegészült a rendelkezők aránya szerint a személyi jövedelemadó 
összevont adóalapja adójának 0,9%-a erejéig 6 975,0 millió forinttal. Az APEH 
tájékoztatása szerint 632.325 fő elfogadott rendelkező nyilatkozata szerint 137 egyház 
részesült a személyi jövedelemadóból és 132 egyház a kiegészítő támogatásból is. 
 
 
11/39/6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 8 710,0  8 710,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 90,7 30,7 60,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 30,7 30,7 

- Előirányzat átcsoportosítás OGY hatáskörben 60,0  60,0

Módosított előirányzat 8 800,7 30,7 8 770,0

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- egyház 8 770,0  8 770,0
- befizetési kötelezettség 30,7  30,7
Összes kifizetés 8 800,7 8 800,7
 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 3. §-a szerint a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 
rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján az a 6 egyház 
részesült járadék és kiegészítő járadék költségvetési támogatásban, amelyek egykori 
ingatlanaik természetbeni igényléséről lemondtak, pénzbeli igényük a Kormánnyal 
kötött megállapodásban – megegyezés alapján – járadék forrásává alakult át A 2006. 
évi tényleges éves átlagos fogyasztói árindex hatása az előirányzaton 59,977 millió 
forintos költségvetési hiányt eredményezett, melyet a 2006. évi Zárszámadási 
törvényben jóváhagyott és rendelkezésre bocsátott 60,0 millió forintos pótlólagos 
támogatás rendezett. 
 
 
 
 
 
 
 

 204



11/39/8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi 
személyek jövedelempótléka 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 1 620,7 1 620,7

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 333,6 333,6

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 333,6 333,6

Módosított előirányzat 1 954,3 333,6 1 620,7

 
           millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- egyház 1 884,2  1 884,2
- külföldi szervezetek 70,1  70,1
Összes kifizetés 1 954,3  1 954,3
 
Az előirányzat 1 620,7 millió forinttal fedezetet biztosított az 5000 lakosnál kisebb 
településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon 
túli magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot 
teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt 
zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó 
fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők, és –
kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására. A Kormány 
1138/2001. (XII. 26.), 1140/2001. (XII. 26.), 1039/2002. (IV. 19.), valamint a 
2172/2004. (VII. 12.) határozata rendelkezett 22 egyház esetében a megállapodások 
megkötéséről. 
A támogatási keretek elosztása a megállapodások megkötésekor bejelentett adatok 
alapján, kiutalása negyedéves bontásban történt. A 2006. évről áthúzódó kifizetések  is 
teljes körűen megtörténtek.  
 
 
11/39/9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb 
beruházások  
            millió forintban, egy tizedessel 

2007.évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 
2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 544,9  544,9

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 472,9 427,9 45,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 427,9 427,9 

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 45,0  45,0

Módosított előirányzat 1 017,8 427,9 589,9
 
 
 
 

 205



   millió forintban, egy tizedessel 
Kiadásból  

2007. évi teljesítés levezetése 
Kiadás 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre     
- alapítvány 53,0  53,0
- gazdasági társaság 125,5  125,5
- egyház 471,7  471,7
- külföldi szervezetek 38,8  38,8
Összes kifizetés 689,0  689,0
 

összesen 45,0 millió forint 
fe

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről 
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi műemlék és 
nem műemlék ingatlanok állagmegóvási, felújítási, valamint egyházi fenntartású, 
hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó intézmények beruházási feladatainak 
megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosított támogatást. A 
keretösszeg felosztásának jogalapját az egyházakkal kötött megállapodások képezték. 
A döntés értelmében 17 magyarországi és 7 határon túli egyház részesült 
támogatásban. A támogatás 85 belföldi és 14 határon túli ingatlant érintett. Év közben 
a Pénzügyminisztérium rendkívüli beruházási tartalék keretéből 6 egyházi intézmény 

támogatást kapott. Az előirányzat felhasználása a 
ladatfinanszírozási szabályoknak megfelelően a megkötött megállapodások alapján, 

teljesítésarányosan történt.  
 
A támogatást a kedvezményezett egyházak műemlék, és nem műemlék templomok,  
plébániák, parókiák, székesegyházak, érseki,- püspöki paloták, kolostorok, imaházak, 
gyülekezeti-közösségi házak, zsinagógák rekonstrukciójára, bővítésére, egyházi 
intézmények felújítására, bővítésére használták fel. 
 
11/41 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 110,0  110,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 32,7 32,7 0,0

- 2006. évi előirányzat-maradvány igénybevétele 28,4 28,4 

- 2007. évi többletbevétel 4,3 4,3 

Módosított előirányzat 142,7 32,7 110,0

 
   millió forintban, egy tizedessel 

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre     
- más fejezet intézménye 96,6  96,6
Összes kifizetés 96,6  96,6
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A kincstári szolgáltatások után fizetendő díjra a 2007. évi költségvetésben 110,0 millió 
forintot terveztünk. Az előző évi maradvánnyal együtt 96,6 millió forint igénybevétele 
történt meg.    

1/42 Kincstári biztosi díj rendezése 
 

millió forintban, egy tizedessel 
2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

 
1

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 0,0 0,0 0,0

 Módosítások kedvezményezettenként -7,0  -7,0

 - saját intézménynek -7,0  -7,0

    = meghatározott feladatra -7,0  -7,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 7,0  7,0

-  Átcsop. fejezeti tartalékról 7,0  7,0

Módosított előirányzat 0,0  0,0
 
   millió forintban, egy tizedessel

Kiadásból  
2007. évi teljesítés levezetése 

Kiadás 
működésre meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre       
Összes kifizetés  0,0     
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 150. 
§-ában foglalt – jelentős összegű tartozásállomány – előírások miatt a 
pénzügyminiszter a Pécsi Tudományegyetemre és a Szegedi Tudományegyetemre 
kincstári biztost jelölt ki. A tevékenységükkel kapcsolatos kiadások fedezetére év 
közben biztosítottuk az előirányzatot. 
 
11/50 Fejezeti tartalék 
 

1/50/1 Fejezeti általános tartalék 
millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

1

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 300,0 0,0 300,0

 Módosítások kedvezményezettenként -407,5 -407,5

 - saját intézménynek -376,5 -376,5

    = meghatározott feladatra -376,5 -376,5

 - más fejezet intézménynek -31,0 -31,0

    = meghatározott feladatra -31,0 -31,0

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként 107,5 107,5

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben 25,0 25,0

- Átcsop. egyéb fej.kez. előir.-ra -483,0 -483,0

- Saját intézménytől zárolt előir. fejezeti kez. előir.-ra 565,5 565,5

Módosított előirányzat 0,0 0,0
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Az előirányzat az előre nem tervezhető kiadások finanszírozására, valamint a fejezet 
gazdálkodásának egészében jelentkező, nem tervezett feladatok megoldására került 
átcsoportosításra. 
 
 
11/50/2 Fejezeti egyensúlyi tartalék  
          millió forintban, egy tizedessel 

2007. évi előirányzat-módosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás 

2006. évi CXXVII. törvény szerinti eredeti előirányzat 12 609,3  12 609,3

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként -12 609,3  -12 609,3

- Előirányzat átcsoportosítás Korm. hatáskörben -12 609,3  -12 609,3

Módosított előirányzat 0,0  0,0
 
2007. évben a címen  12 609,3 millió  forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre.  
 
A Kormány 2083/2007. (V. 15.) számú határozatával 2 742,3 millió forint 
felhasználását engedélyezte a tárca által ellátott feladatok finanszírozására, amelyek a 
következők voltak: 
OKM intézmények többletfeladataira 1 000,0 millió forint, Kulturális beruházások 
438,0 millió forint, nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok 25,0 millió 
forint, Európai Utas Alapítvány és Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása 
120,0 millió forint, kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 181,0 millió forint, 
oktatási és kulturális közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 550,3 
millió forint, kulturális vidékfejlesztés 95,0 millió forint, művészeti tevékenységek, pl. 
Miskolci Operafesztivál, Pécs, PANKKK ifjúsági zenekarok működési támogatása 
234,0 millió forint, kulturális társadalmi szervezetek támogatása 74,0 millió forint, 
fejezeti általános tartalékra 25,0 millió forint.    
 

 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozatban a Kormány 5 642,3 millió forint 
felhasználását engedélyezte, melyet a tárca az alábbi feladatokra használt fel: 

ulturális és egyéb oktatási intézményeknek többletfeladatokra  476,0 millió forint, 
kulturális  beruházások  538,0  millió  forint, humánszolgáltatások normatív 
támogatása 2 684,0 millió forint, felsőoktatási feladatok támogatása 36,3 millió forint, 
nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása 50,0 millió forint, 
oktatási és kulturális alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok működési 
támogatása 1 408,0 millió forint, UNESCO tagdíj 64,0 millió forint, kulturális 
feladatok 30,0 millió forint,  nem állami intézmények felújítása, beruházása 80,0 
millió forint, Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. 80,0 millió forint, Élhetőbb 

luért program 10,0 millió forint, művészeti tevékenységek támogatása pl. Pécs, 
ANKKK 115,0 millió forint, civil és nonprofit szervezetek támogatása 41,0 millió 
rint, Budapesti Filharmóniai Társaság működési támogatása 30,0 millió forint. 

 2231/2007. (XII. 10.) Korm. határozattal a tárca  további fejezeti egyensúlyi 
tartaléka –  4 224,7 millió forint – elvonásra került. 
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15 Kormányzati rendkívüli kiadások 
 
15/1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 
 
Az előirányzaton 2007. évben 8 812,0 millió forint állt rendelkezésre, mely teljes 
mértékben felhasználásra került. A támogatás az 1991. évi XXXII. törvényben foglalt 
kötelezettségek – az 1948. január 1-jét követően kártalanítás nélkül államosított, 
hitéleti és közhasznú célokra szolgáló beépített volt egyházi ingatlanok természetbeni 
átadása, illetve az egyházak pénzbeli kártalanítása – végrehajtását szolgálta.  
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Összefoglalás az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (Ámr.) 149. § (8) bekezdésében előírt, a folyamatba épített, 
előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) működtetésének 
értékeléséről    
 
Az Ámr. 23. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a tárca felügyeleti irányítása alá 
tartozó valamennyi (62) intézménye megküldte. Az intézményvezetők nemleges 
nyilatkozatot, illetőleg kiegészítő mellékletet nem csatoltak be, a FEUVE 
megszervezéséről és hatékony működtetéséről gondoskodtak. 11 intézmény esetében 
az év közbeni vezető váltásra tekintettel – egy kivétellel – az előírásnak megfelelően 
nyilatkoztak a leköszönő és az új vezetők. 
 
A tárca a felügyeleti ellenőrzés keretében kiemelten vizsgálta az államháztartási 
törvény 121. §-ában foglaltak, valamint az Ámr. 145/A., 145/B. és 145/C. §-aiban 
előírt FEUVE rendszer elemeire vonatkozó szabályzatok (ellenőrzési nyomvonal, 
kockázatkezelés, szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend) meglétét és 
megfelelőségét a felügyelt intézményeknél. A kiemelt figyelem eredményeként ma 
már az intézmények kialakították FEUVE szabályzataikat, amelyek többsége megfelel 
a PM módszertani útmutatójában előírtaknak, de a terület még számos problémával 
terhelt.  
 
A felügyeleti ellenőrzések a belső kontroll mechanizmusok általános működésében kis 
mértékű javulást állapítottak meg, elsősorban az egyéni teljesítmények mérhetősége és 
a munkaköri leírásokban rögzített ellenőrzési felelősség számon kérhetősége terén.  
 
Az intézményi belső ellenőrzés vagy önállóan vizsgálta a rendszer működését, vagy a 
vizsgálatok kitértek a FEUVE rendszer kapcsolódó működésére. Fejlesztették a 
FEUVE rendszert a kockázatértékelések rendszeressé tételével, az ellenőrzési 
nyomvonalak tovább részletezésével, és aktualizálásával. Több intézménynél a 
gazdálkodási területeken túl a szakmai területekre is kiterjesztették az ellenőrzési 
nyomvonalak meghatározását, hozzárendelve az ellenőrzési pontokat és a felelősöket. 
Az ellenőrzési feladatokat a munkaköri leírásokban is megjelenítették. 
 
Az OKM Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. sz. mellékletét képező FEUVE 
szabályzat értelmében a minisztérium önálló szervezeti egységeit vezető felelősök a 
FEUVE rendszer részeként az ellenőrzési nyomvonalakban szereplő tevékenységekhez 
kapcsolódóan, a kockázatkezelés és értékelés szabályainak megfelelően 
kockázatkezelő tevékenységet végeznek. Ennek részeként az önálló szervezeti 
egységet vezető felelősök – a FEUVE hatókörben – azonosítják a szervezeti egység 
által végzett tevékenységekhez kapcsolódó kockázati eseményeket, azok 
bekövetkezésének valószínűségét és a lehetséges kár/veszteség mértékét. A közepes 
kockázati értéken felüli eseményeket nyilvántartásba veszik és kezelik. 
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A Kockázatkezelő Bizottság vezetője minden év március 31-éig miniszteri 
értekezleten beszámol a kockázatkezelő rendszer működéséről. A 2007. évi 
kockázatkezelést értékelve megállapítható, hogy a kockázatok kezelésére tett 
intézkedések a költségvetési gazdálkodást meghatározó jogszabályokból és az OKM 
fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodási, kötelezettségvállalási és utalványozási 
szabályzatából kiolvasható, a mindennapi feladatellátás során realizálható válaszok 
voltak.  
 
 
 
 
 
        Dr. Hiller István 
        oktatási és kulturális miniszter 
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