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A 2010. évi előirányzatok alakulása 

 
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

Engedélyez
ett költség-

vetési 
létszám-
keret (fő)

2009. évi eredeti előirányzat  630 579,4 222 140,0 408 439,4 58 231

2009. évi zárolás bázisba építése 
-11 903,1 

  
-11 903,1 

 
 

Egyszeri feladatok kivétele miatti és egyéb 
báziscsökkentés -41 107,6 -41 107,6 

Járulékcsökkenés hatásának elvonása 
(támogatás-arányosan) -4 440,8 -4 440,8 

EHO megszűnése miatti elvonás (támogatás 
arányosan) -623,1 -623,1 

2009. évi intézkedések bázisba építése 
(általános tartalék Ruszisztikai Központ 
működtetése) 

40,0 40,0 

271/2008. (XI. 18. ) Korm. rendelet 9. § (2) 
bek. alapján kitüntetések miatti 
átrendezések MeH-hez 

-40,0 -40,0 

KIR illetmény-számfejtési feladatok átadása 
a Magyar Államkincstár részére -7,7 -7,7 -2

Szakközépiskola átvétele (Debreceni 
Egyetem) az ÖM-től 146,4 146,4 88

Előadó-művészeti tv végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokhoz előirányzat átvétel 
ÖM-től 

2 319,7 2 319,7 

Felsőoktatási törvényből adódó többletek 10 211,0 10 211,0 

Egyházi és kisebbségi kiegészítő támogatás 5 000,0 5 000,0  
Egyházi alapintézmény-működés SZJA 
rendelkezés kiegészítése 989,6 989,6  

Átadásra nem került ingatlanok utáni 
járadék 450,2 450,2  

Pécs Európa Kulturális Fővárosa  2010 1 240,0 1 240,0  

MÜPA szolgáltatási díj többlete 1 672,9 1 672,9  
Fejezeti többletek (felsőoktatás, intézményi 
működőképesség, Mátyás-templom, 
Nemzeti Tehetséggondozó Program, humán 
normatíva, felsőoktatási PPP, MÜPA, 
egyházak támogatása) 

17 917,3 17 917,3  

Bevételi többlet 21 791,1 21 791,1 0 

Létszámváltozás  900
2010. évi javasolt előirányzat  
(1-11. cím összesen) 634 235,3 243 931,1 390 304,2 59 217
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Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörét a 167/2006. (VII. 28.) Korm. 
rendelet határozza meg. E szerint a miniszter a Kormány oktatásért, az egyházakkal 
való kapcsolattartás koordinációjáért, valamint a kultúráért felelős tagja. A 
minisztérium tervezett 2010. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e 
feladatok végrehajtásának anyagi hátterét biztosítják. 
 
A tárca felügyelete alá tartozó intézmények előirányzatait az 1-7. címek tartalmazzák. 
Az 1. címen az OKM igazgatása, a 2. címen az egyetemek, főiskolák, a 3. címen a 
közgyűjtemények, a 4. címen a művészeti intézmények, a 6. címen az egyéb kulturális 
intézmények és a 7. címen az egyéb oktatási intézmények szerepelnek.  
 
Az intézmények támogatási előirányzata 215 111,7 millió forint, amely a bázishoz 
képest 5 098,3 millió forint összegű csökkenést mutat.  
 
Az intézményi bevételi előirányzatok 2010. évben 243 731,1 millió forintot tesznek ki, 
a bázishoz képest 21 791,1 millió forinttal növekednek.  
 
Az intézmények létszámkerete a 2009. évi 58.231 főről 2010. évre 59.217 főre, azaz 
egyenlegében 986 fővel növekedik (ebből 535 fő határozott idejű szerződéssel 
foglalkoztatott, EU-s és nemzetközi forrásokból finanszírozott közalkalmazotti 
létszám). 
 
A fejezeti kezelésű előirányzatok a bázishoz viszonyítva egyenlegében 13 036,9 millió 
forinttal csökkennek.  
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1. cím Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása  
1/1 alcím Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
 
 

OKM igazgatása 2010. évi előirányzatainak levezetése 
   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret 

fő 
2009. évi előirányzat 5 126,4 519
Szerzői joggal összefüggő többletfeladatok  2
2009. évi zárolás bázisba építése -11,7 
271/2008. (XI. 18. ) Korm. rendelet 9. § (2) bek. 
alapján kitüntetések miatti átrendezések MeH-hez -40,0 

5 %-os járulékcsökkenés hatása miatti elvonás -140,6 
Tételes EHO megszüntetése miatti elvonás -11,1 
Egyéb báziscsökkentés -200,0 
2010. évi előirányzat 4 723,0 521

 
Az adó és járuléktörvények módosításának hatásaként elvonásra került 151,7 millió 
forint a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatról. A 2009. évi zárolás 
bázisba építése és az egyéb báziselvonás összesen 211,7 millió forint csökkenést 
jelent, mely a dologi kiadások előirányzaton került érvényesítésre. A 271/2008. (XI. 
18.) Korm. rendelet alapján az állami kitüntetések 40,0 millió forint költségvetési 
fedezete (személyi juttatások kiadási előirányzatról) bázis jelleggel átadásra került a 
Miniszterelnöki Hivatal részére.  Az OKM igazgatása támogatási előirányzata a 2009. 
évihez viszonyítva 2010-ben 403,4 millió forinttal csökken. 
 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) alapján a 
tárca látja el a közös jogkezelés felügyeletét. Az Szjt. erre vonatkozó szabályai a 2008. 
évi CXII. törvénnyel 2009. február 1-jétől úgy módosultak, hogy a közös jogkezeléssel 
kapcsolatos hatósági feladatok jelentősen megnövekedtek, melyeknek ellátásához 
2009-ben 2 köztisztviselői státusz növelése vált szükségessé.   
A 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat szerint az OKM igazgatása létszáma 521 fő. 
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2. cím Egyetemek, főiskolák 
A címhez 2010-ben az alábbi felsőoktatási intézmények tartoznak: 
 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Budapesti Gazdasági Főiskola 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Budapesti Műszaki Főiskola 
Debreceni Egyetem 
Dunaújvárosi Főiskola 
Eötvös József Főiskola 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Eszterházy Károly Főiskola 
Kaposvári Egyetem 
Károly Róbert Főiskola 
Kecskeméti Főiskola 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Magyar Táncművészeti Főiskola 
Miskolci Egyetem 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
Nyíregyházi Főiskola 
Nyugat-magyarországi Egyetem 
Pannon Egyetem 
Pécsi Tudományegyetem 
Semmelweis Egyetem 
Széchenyi István Egyetem 
Szegedi Tudományegyetem 
Szent István Egyetem 
Színház- és Filmművészeti Egyetem 
Szolnoki Főiskola 

 
Egyetemek, főiskolák 2010. évi előirányzatainak levezetése 

   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

fő 
2009. évi előirányzat 185 620,0 52 222
2009. évi zárolás bázisba építése -3 950,3
5 %-os járulékcsökkenés hatása miatti elvonás -3 475,5

Tételes EHO megszüntetése miatti elvonás -524,3
Egyéb báziscsökkentés -18 526,3
Előirányzati többlet 23 741,1
Létszámváltozás 469
2010. évi előirányzat 182 884,7 52 691
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Az e címhez tartozó felsőoktatási intézmények 2009. évi zárolással csökkentett 
támogatási előirányzatához képest a 2010. évi támogatás 1 215,0 millió forinttal, a 
bevételek előirányzata 17 620,2 millió forinttal (8,0 %-kal) emelkedik.  
 
Az intézményi támogatáson belül a hallgatók támogatása a belépő új kollégiumi 
férőhelyhez kapcsolódó normatív támogatással növekszik, valamint a hallgatói 
létszámváltozás minimális növekményéhez kapcsolódó juttatások mértékével 
emelkedik a hallgatói normatívák változatlansága mellett. A 2008/2009-es tanévtől  
működik a hallgatói átsorolás rendszere, amelyben a tanulmányi követelményeket nem 
teljesítő hallgatók tanulmányaikat költségtérítéses formában folytathatják és az így 
megüresedett államilag támogatott férőhelyekre a legjobban teljesítő költségtérítéses 
hallgatók kerülhetnek. Az átsorolás a hallgatók 15%-át érintheti. 
 
A 2009-es költségvetési évben már a teljes akadémiai évre vonatkozóan három 
évfolyam vesz részt a többciklusú képzés első alapképzési (BSc, BA) szakaszában, és 
teljes körű 2009-ben a kibocsátás. Ennek következtében a közel háromszáz akkreditált 
mesterszakon (MA, MSc) 2009. év szeptemberétől teljes körűvé vált a képzés.  
 
A hatályos felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. törvény) értelmében az új 
szabályok szerinti felvételi eljárásra az alapképzésben negyedik alkalommal került sor. 
A mesterképzésben az intézmények között pályázati rendszerben került elosztásra 
2009 őszén az államilag támogatott felvehető helyek száma. A jelentkezők a januári és 
a júliusi felvételi időszakokban tett intézményi felvételi vizsgák alapján folytathatják 
tanulmányaikat. A mesterszakos képzés felfutó rendszerű indításával egyidejűleg 
2009-ben fejezték be tanulmányaikat a korábban főiskolai képzésre felvett hallgatók. 
 
A felsőoktatási intézmények közoktatási feladatellátása is bővül egy önkormányzati 
iskola fenntartói feladatainak átvételével, valamint folytatódik a pécsi egészségügyi 
szolgáltatás integrációja a Pécsi Tudományegyetemmel.  
 
A tárca felügyelete alá tartozó állami felsőoktatási intézmények a költségvetési 
támogatásukat – a 2010. évben is a hatályos szabályozási változások figyelembe 
vételével – a 2008. január 1-jétől hatályos három éves fenntartói megállapodás 
keretében kapják. Elszámoltatásuk az általuk vállalt teljesítmény-követelmények 
alapján történik. 
 
A felsőoktatási intézmények közalkalmazotti álláshelyeinek száma a 2009. évi 
engedélyezetthez képest (181 fős csökkentés és 650 fős növelés) egyenlegében 469 
fővel növekszik, amely döntően az intézmények belső szerkezet-átalakítási 
intézkedéseinek következtében megvalósuló hatékonyabb, racionálisabb oktatási-
kutatási feladatellátáshoz kapcsolódik. Néhány intézmény esetében a 
létszámnövekedés új feladatok ellátását szolgálja, illetve speciális képzések személyi 
feltételeit javítja.  
A 2010. évre vonatkozó saját bevételi növekmény tervezete igazodik az intézmények 
belső feladatellátásának átalakulásához.  
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3. cím Közgyűjtemények 
A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 
 

Iparművészeti Múzeum 
Közgyűjteményi Ellátó Szervezet 
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum 
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
Magyar Nemzeti Filmarchívum 
Magyar Nemzeti Galéria 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Magyar Országos Levéltár 
Magyar Természettudományi Múzeum 
Néprajzi Múzeum  
Országos Idegennyelvű Könyvtár 
Országos Széchényi Könyvtár 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
Petőfi Irodalmi Múzeum 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Szépművészeti Múzeum 

 
 

Közgyűjtemények 2010. évi előirányzatainak levezetése 
   

 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

fő 
2009. évi előirányzat 11 118,4 2 695
2009. évi zárolás bázisba építése -222,8
5 %-os járulékcsökkenés hatása miatti elvonás -270,1
Tételes EHO megszüntetése miatti elvonás -45,1
Egyéb báziscsökkentés -80,3
Létszámváltozás -8
2010. évi előirányzat 10 500,1 2 687

 
Az adó és járuléktörvények módosításának hatásaként elvonásra került 315,2 millió 
forint a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatról. A 2009. évi zárolás 
bázisba építése és az egyéb báziselvonás összesen 303,1 millió forint csökkenést 
jelent, mely a dologi kiadások előirányzaton került érvényesítésre. A címben lévő 
intézmények támogatási előirányzata a 2009. évihez viszonyítva 2010-ben 618,3 
millió forinttal csökken. 
A címben szereplő intézmények bevételi előirányzata a bázis évhez viszonyítva 381,7 
millió forinttal növekszik, létszámuk 8 fővel csökken. 
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4. cím Művészeti intézmények 
 
A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 
 

Magyar Állami Operaház  
Pesti Magyar Színház  

 
 

Művészeti intézmények 2010. évi előirányzatainak levezetése 
   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret 

fő 
2009. évi előirányzat 5 743,4 1 148
2009. évi zárolás bázisba építése -11,9 
5 %-os járulékcsökkenés hatása miatti elvonás -318,2 
Tételes EHO megszüntetése miatti elvonás -19,1  
Egyéb báziscsökkentés -39,4  
MÁO támogatás szinten tartásához visszapótlás 40,3 
Létszámváltozás  -11
2010. évi előirányzat 5 395,1 1 137

 
 
Az adó és járuléktörvények módosításának hatásaként elvonásra került 337,3 millió 
forint a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatról. A 2009. évi zárolás 
bázisba építése és az egyéb báziselvonás összesen 51,3 millió forint csökkenést jelent, 
melyet a dologi kiadások előirányzaton érvényesítettünk. A címben lévő intézmények 
támogatási előirányzata a 2009. évihez viszonyítva 2010-ben 348,3 millió forinttal 
csökken.  
A címben szereplő intézmények bevételi előirányzata a bázis évi 1 690,0 millió 
forinttal azonos szinten marad, létszámuk (MÁO) 11 fővel csökken. 
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6. cím Egyéb kulturális intézmények 
 
A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 
 

Balassi Intézet  
Hagyományok Háza  
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal  
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat  
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus  
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága  
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága  

 
Egyéb kulturális intézmények 2010. évi előirányzatainak levezetése 

   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

fő 
2009. évi előirányzat 8 567,5 1 087
2009. évi zárolás bázisba építése -302,0
5 %-os járulékcsökkenés hatása miatti elvonás -147,5
Tételes EHO megszüntetése miatti elvonás -16,8
Egyéb báziscsökkentés -354,2
Közteherviselés módosulása miatti többlet (Balassi 
Intézet) 435,9

Létszámváltozás 286
2010. évi előirányzat 8 182,9 1 373

 
Az adó és járuléktörvények módosításának hatásaként elvonásra került 164,3 millió 
forint a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatról. A 2009. évi zárolás 
bázisba építése és az egyéb báziselvonás összesen 656,2 millió forint csökkenést 
jelent, melyet a dologi kiadások előirányzaton érvényesítettünk. A címben lévő 
intézmények támogatási előirányzata a 2009. évihez viszonyítva 2010-ben 384,6 
millió forinttal csökken.  
A címben szereplő intézmények bevételi előirányzata a bázis évhez viszonyítva 
2 409,7 millió forinttal növekszik, létszámuk 2 fős csökkentés és 288 fős növelés 
egyenlegeként 286 fővel megemelkedik (ebből a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat régészeti feltárásokhoz kapcsolódó bevételek terhére 280 fő; a 
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 3 fő; a Hagyományok Háza 2 fő határozott idejű 
szerződéssel foglalkoztatott, EU-s és nemzetközi forrásokból finanszírozott 
közalkalmazotti létszám). Az előadó-művészeti törvény végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyezett köztisztviselői 
státusza 3 fővel bővül. 
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7. cím Egyéb oktatási intézmények 
 
A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 

 
OKM Támogatáskezelő Igazgatósága  
Oktatási Hivatal  
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

 
 

 Egyéb oktatási intézmények 2010. évi előirányzatainak levezetése 
   

 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret 

fő 
2009. évi előirányzat 4 034,3 560
2009. évi zárolás bázisba építése -78,7 
5 %-os járulékcsökkenés hatása miatti elvonás -88,9 
Tételes EHO megszüntetése miatti elvonás -6,7 
Egyéb báziscsökkentés -426,4 
KIR illetmény-számfejtési feladatok átadása 
Magyar Államkincstár részére -7,7 -2

Létszámváltozás  250
2010. évi előirányzat 3 425,9 808

 
Az adó és járuléktörvények módosításának hatásaként elvonásra került 95,6 millió 
forint a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatról. A 2009. évi zárolás 
bázisba építése és az egyéb báziselvonás összesen 505,1 millió forint csökkenést 
jelent, melyet a dologi kiadások előirányzaton érvényesítettünk. A címben lévő 
intézmények támogatási előirányzata a 2009. évihez viszonyítva 2010-ben 608,4 
millió forinttal csökken.  
A címben szereplő intézmények bevételi előirányzata a bázis évhez viszonyítva 
1 379,5 millió forinttal növekszik, létszámuk 248 fővel megemelkedik (az illetmény-
számfejtési feladatok Kincstár részére történő átadása miatt 2 fővel csökken és az 
OKM Támogatáskezelő SLA szerződése kapcsán befolyó EU-s bevételei terhére 
foglalkoztatott 250 fő határozott idejű közalkalmazotti létszámmal megemelkedik). 
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11 cím  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
11/1 alcím  Beruházás 
 
11/1/3  Felsőoktatási fejlesztési program 
 
11/1/3/9  Eszterházy Károly Főiskola rekonstrukció                  55,0 MFt 
 
A több épületből álló Főiskola rekonstrukciója évek óta folyamatban van. 2010-ben 
befejeződik a D épület rekonstrukciója. 
 
11/1/3/27  Károly Róbert Főiskola rekonstrukció                                          200,0 MFt 
 
Az előirányzat biztosításával egy új, a kor színvonalának és a felsőoktatás igényeinek 
megfelelő többfunkciós sportcsarnokkal és teniszpályákkal rendelkező 
sportkomplexum létrehozása fejeződik be. 
 
11/1/4  Kulturális beruházások 
 
11/1/4/2  Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)   400,0 MFt 
A Mátyás-templom műemléki rekonstrukciós programját a 2054/2006. (III. 21.) Korm. 
határozat 2005-2010 közötti időszakra összesen 6,7 milliárd forint központi 
költségvetési hozzájárulással hagyta jóvá. A kivitelezés – az eredetileg tervezett 
ütemhez képest némileg csökkentett ütemben – folyamatban van. 
 
11/1/4/5  Örökségvédelmi fejlesztések        200,0 MFt 
Az előirányzat műemléki-örökségvédelmi beruházások támogatására szolgál, amelyek 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
közreműködésével valósulnak meg.  
 
11/2 alcím  Normatív finanszírozás 
 
11/2/1  Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 
                    3.645,0 MFt 
Az előirányzat tartalmazza: 

• az egyházi-, alapítványi- és magán intézmények államilag támogatott nappali 
tagozatos első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, mesterképzésben, 
valamint az első felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatóinak normatív 
támogatását 119.000 Ft/fő/10 hó normatívával számolva (a hallgatói 
létszámnövekményből eredő többleteket is tartalmazza);  

• a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, állami ösztöndíjas 
doktoranduszainak ösztöndíját 1.116.000 Ft/fő/év normatívával számolva 
(tartalmazza a keretszám növelés miatti többletet is); 
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• az egyházi felsőoktatási intézmények kollégiumainak, az egyházak és 
szervezeteik által fenntartott felsőoktatási diákotthonok, valamint a magán és 
alapítványi felsőoktatási intézmények által fenntartott kollégiumok, diákotthonok 
támogatási összegét, amely kollégiumi férőhelyenként 116.500 Ft/fő/10 hó; 

• a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló, kollégiumi 
ellátásra jogosult, de kollégiumi, diákotthoni ellátásban nem részesülő hallgatók 
lakhatási támogatását 60.000 Ft/fő/10 hó normatívával számolva; 

• a nem állami felsőoktatási intézmények államilag támogatott nappali tagozatos 
hallgatóinak tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és jegyzetek 
előállításához, a hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges 
testnevelési (tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez, 
valamint a kulturális tevékenységekhez, szabad művelődési formák 
elterjesztéséhez nyújtandó támogatást, a felsőoktatási intézmények 
értelmiségképző feladatainak megvalósítását, a hallgatói sport, kulturális és 
művelődési közösségek tevékenységéhez nyújtandó támogatást 11.900 
Ft/hallgató/10 hó normatívával számolva; 

• az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint 
köztársasági ösztöndíjban részesülő nem állami felsőoktatási intézmények 
hallgatóinak ösztöndíját, amelynek mértéke 340.000 Ft/hallgató/10 hó; 

• a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 
támogatására szolgáló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
(51/2007. (III. 26.) Korm. rend.) nem állami intézményekre vonatkozó 
költségvetési támogatását; 

• a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények részére – a nemzetvédelmi és 
katonai képzési területhez nem tartozó szakokon – az államilag támogatott 
képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók normatív támogatását; 

• az állami felsőoktatási intézmények nagymértékű létszámváltozásából adódó 
eseti jellegű, évközi támogatás-kiegészítésének fedezetét. 

 
 
11/2/3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás      86.991,3 MFt 
Az előirányzat a közoktatási közfeladatokat végző, nem állami közoktatási 
intézményeket fenntartók költségvetési törvényben meghatározott normatív, egyéb és 
kiegészítő támogatásának, valamint a finanszírozáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási, 
monitoring és ellenőrzési feladatok fedezetének, továbbá a közoktatási 
megállapodások finanszírozásának forrását teremti meg. 
 
A közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartóit normatív 
támogatás illeti meg a költségvetési törvény 3., 5. és 8. sz. mellékleteiben 
megállapított jogcímeken és feltételek mellett.  
Az előirányzat ezen túlmenően – a korábbi években megkötött közoktatási 
megállapodások alapján – a nem állami fenntartású közoktatási intézményeket a 
normatíván felül megillető kiegészítő támogatásokra, valamint azok igénylésének és a 
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kiegészítő támogatás feltételeinek megállapításával, továbbá a folyósításával és a 
felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. 
 
A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a normatív hozzájáruláson és támogatáson 
kívül – az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. törvény feltételei szerint – kiegészítő támogatásra jogosultak. 
Ugyancsak kiegészítő támogatásra jogosultak azon országos kisebbségi 
önkormányzatok, amelyek a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi 
LXXVII. törvény 47. § (4) és (13) bekezdése alapján tartanak fenn közoktatási 
feladatot ellátó intézményt. Az intézményfenntartók, valamint a Kincstár területi 
igazgatóságainak adatszolgáltatása alapján az OKM egyházanként, illetve országos 
kisebbségi önkormányzatonként állapítja meg a támogatás mértékét és gondoskodik a 
folyósításról. Ezen előirányzat terhére biztosítandó továbbá – a költségvetési 
törvényben meghatározott módon – a normatív és kiegészítő támogatás feltételeinek 
megállapításával, folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásához a Kormány által meghatározott összeg.  
 
11/2/7  Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)    200,0 MFt 
A tervezett előirányzat a más fejezethez tartozó állami felsőoktatási intézményeknél 
indított (nem katonai és rendvédelmi) szakokhoz kapcsolódó – az államilag támogatott 
hallgatók után megállapított – képzési és tudományos célú normatív támogatás, illetve 
az esetleges évközi változásokból eredő korrekció fedezetét tartalmazza. 
 
11/2/8  Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése            2.520,0 MFt 
Az előirányzat a felsőoktatási törvény 127. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az 
egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti szakjain államilag támogatott hallgatók után 
biztosítható képzési és fenntartási költségvetési támogatást tartalmazza, figyelembe 
véve a hallgatói létszám és a normatívák változását is. 
 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a 
alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett 
költségtérítésének kompenzációjára, valamint az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 7. 
§ (2) bekezdése alapján a fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatására is. 
 
11/2/10  Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)           5.600,0 MFt 
Az előirányzat a felsőoktatási törvény 127. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az 
egyházi felsőoktatási intézmények világi szakjain államilag támogatott képzésben 
részesülő hallgatók után biztosítható képzési, tudományos célú és fenntartói 
támogatást tartalmazza, figyelembe véve a hallgatói létszám és a normatívák 
változását is. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a 
alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett 
költségtérítésének kompenzációjára, valamint az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 7. 
§ (2) bekezdése alapján a fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatására is. 
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A kis létszámú szakokra vonatkozóan a felsőoktatásról szóló törvény 128. § (1) 
bekezdés h) pontja, valamint a 147. § 23. pontja értelmében a feladatok ellátásához a 
fejezet támogatást biztosít. Külön forrást kell biztosítani az olyan képzések 
támogatására, amelyeken kultúrpolitikai, tudománypolitikai indítékok, illetőleg 
nemzetiségpolitikai célkitűzések miatt kell folytatni a képzést. A felsőoktatási törvény 
definiálja a kisszakokat és előírja részükre a kiegészítő támogatás biztosítását. A 
támogatási megállapodást a felsőoktatásról szóló törvény 128. § (3) bekezdése 
értelmében legalább három évre kell kötni (e jogcím a 2008-ban megkötött 
megállapodás 2010. évre vonatkozó összegét is tartalmazza). 
 
11/2/11  Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)       2.650,0 MFt 
Az előirányzat a felsőoktatási törvény 127. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 
magán, valamint alapítványi fenntartású felsőoktatási intézmények államilag 
támogatott képzésben részesülő hallgatói után biztosítandó képzési és tudományos 
célú költségvetési támogatást tartalmazza, figyelembe véve a hallgatói létszám és a 
normatívák változását is. 
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a 
alapján a költségtérítési díj fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett 
költségtérítésének kompenzációjára, valamint az 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 7. 
§ (2) bekezdése alapján a fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő támogatására is. 
A kis létszámú szakokra vonatkozóan a felsőoktatásról szóló törvény 128. § (1) 
bekezdés h) pontja, valamint a 147. § 23. pontja értelmében a feladatok ellátásához a 
fejezet támogatást biztosít. Külön forrást kell biztosítani az olyan képzések 
támogatására, amelyeken kultúrpolitikai, tudománypolitikai indítékok, illetőleg 
nemzetiségpolitikai célkitűzések miatt kell folytatni a képzést. A felsőoktatási törvény 
definiálja a kisszakokat és előírja részükre a kiegészítő támogatás biztosítását. A 
támogatási megállapodást a felsőoktatásról szóló törvény 128. § (3) bekezdése 
értelmében legalább három évre kell kötni (e jogcím a 2008-ban megkötött 
megállapodás 2010. évre vonatkozó összegét is tartalmazza). 
 
11/2/17  Gyakorlóiskolák normatív támogatása       195,0 MFt 
A pedagógusképzést folytató állami felsőoktatási intézmények által fenntartott, a 
pedagógusjelöltek gyakorlati felkészítését, valamint a területi közoktatási feladatokat 
ellátó gyakorlóiskolák és óvodák működéséhez költségvetési támogatásként a 
költségvetési törvényben meghatározott közoktatási normatívák kétszerese biztosított. 
A támogatás tervezett összegét az állami intézmények költségvetése tartalmazza, az 
előirányzat az évközi változások miatt szükséges többletek fedezetét jelenti.  
 
A gyakorlóiskolák – összhangban a közoktatási változásokkal – idegen nyelvi 
évfolyamokat indítanak és négy gyakorló iskolában folyik művészeti szakképzés. A 
középfokú nevelés-oktatás 9-13. évfolyamán több mint 5000 tanuló ellátását 
biztosítják, s mintegy 2200 pedagógus vesz részt a nevelési-oktatási feladatok 
ellátásában. 
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11/4 alcím  Közoktatási feladatok támogatása 
 
11/4/9  Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi 
előirányzata            65,0 MFt 
Az előirányzatból kerül biztosításra a nem állami intézményfenntartókkal kötött 
megállapodások alapján a központi és nemzetközi kötelezettségek teljesítése, a 
kisebbségi önkormányzatok feladatellátásával kapcsolatos kiadások fedezése, valamint 
kétoldalú tárcaközi egyezmény alapján a Hriszto Botev Bolgár-Magyar Iskola 
támogatása. 
 
11/4/18  Érettségi vizsga lebonyolítása                 700,0 MFt 
Az előirányzat a kétszintű érettségi vizsga működtetésével kapcsolatban az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által elvégzendő feladatok, továbbá az érettségi rendszer 
monitoring feladatai, fejlesztési, tájékoztatási és ellenőrzési feladatai, valamint az 
érettségi vizsgarendszer középtávú továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok, az 
érettségi vizsga iskolafenntartóknál jelentkező feladataihoz történő állami hozzájárulás 
fedezetét biztosítja. Az előirányzat a forrása a Köznevelés című oktatási hetilap, 
valamint pedagógiai lapok, folyóiratok pályázati úton történő támogatásának is. 
 
11/4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés                            400,0 MFt 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja az országos mérési, értékelési program fejlesztése, 
a nemzetközi mérési értékelési programokban történő részvétel, valamint a szakmai 
háttér kialakítása, a közoktatási feladatellátás szakmai ellenőrzése, a monitoring 
feladatok végrehajtása forrásainak biztosítása. Az országos és teljes körű mérési 
rendszer szakaszos működtetésével lehetőség nyílik az adatok hiteles 
összehasonlítására és arra, hogy a korábbi években végzett vizsgálatok eredményeivel 
történő összevetés révén átfogó képet lehessen alkotni a közoktatási törvény 
évfolyamokra történő mérési előírásainak megfelelően. Ennek érdekében folytatni kell 
a 2008/2009. évi kompetenciamérések feladatainak kidolgozását, azok kisebb mintán 
történő bevizsgálását.  
 
A támogatás célja továbbá a magas színvonalú pedagógus munka elismerése 
érdekében létrehozott Közoktatás Minőségéért Díj és pályázati rendszer támogatása, 
amely lehetővé teszi a közoktatás rendszerszintű eredményességének értékelését és 
figyelembe veszi az EU közoktatási minőségértékeléssel kapcsolatos ajánlásait. 
Emellett a támogatás fedezetet nyújt a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek 
támogatására is. 
Az előirányzat biztosítja továbbá a közoktatás-fejlesztési tevékenységekhez 
kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, valamint a közoktatás-fejlesztést érintő 
egyes nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, és az Új Tudás – Műveltség 
Mindenkinek Program keretében megvalósuló diagnosztikus mérés, mérés-értékelés 
szakmai fejlesztését is. 
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11/4/27  Gyógypedagógiai és nemzetiségi tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű 
gyerekek, tanulók közoktatási ellátásának támogatása      80,0 MFt 
A piaci alapon működő tankönyvellátás keretei között nem oldható meg a kis 
példányszámú, speciális tankönyvek előállítása. Ezért a tankönyvpiac rendjéről szóló 
2001. évi XXXVII. törvény felhatalmazása alapján a miniszter a sajátos nevelési 
igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő ellátásának biztosítása 
céljából nyilvános pályázatot ír ki e tankönyvek fejlesztésére, megírására, kiadására. 
 
Az előirányzat a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséhez, alap- és 
középfokú oktatásához, valamint a súlyosan, halmozottan fogyatékosok képzésének 
kötelezettségéhez kapcsolódó szakmai fejlesztési és egyéb feladatok finanszírozását 
biztosítja. 
 
Az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban – a kormányprogramban, a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvényben, a vonatkozó 10/2006. (II. 16.) OGY határozatban és az 1062/2007. (VIII. 
7.) Korm. határozatban foglaltak szerint – az integrált nevelés és oktatás szakmai és 
szervezeti feltételeinek kialakítása, a napi pedagógiai munkát segítő dokumentumok 
kidolgozása és kiadása a legfontosabb feladat. A már működő gyógypedagógiai 
módszertani intézmények szakmai tapasztalatainak elemzése is fontos feladat. 
 
Ezzel párhuzamosan a szegregált oktatást végző gyógypedagógiai intézmények 
részbeni és fokozatos átalakításának – pályázati úton is történő – segítésével 
(kis)térségenként kiépül a segítő, szolgáltató hálózat, erősödik az intézmények közötti 
együttműködés. Az együttműködés a korábbinál hangsúlyosabban jelenik meg a 
szociális és az oktatási ágazat között a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek és 
fiatalok ellátását biztosító hálózat kiépítése érdekében. 
 
A nemzetiségi tankönyvek biztosítása a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
1993. évi LXXVII. törvény 50. § (1) bekezdése szerint állami feladat. Ennek keretében 
a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 
rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 24. § (1) bekezdésével összhangban 
támogatást nyernek a nemzetiségi munkatankönyvek átdolgozásával kapcsolatos 
feladatok. 
 
11/4/29  Közoktatás speciális feladatainak támogatása     260,0 MFt 
Az előirányzat hozzájárulást biztosít a közoktatás-fejlesztési stratégia megvalósítása 
keretében: 

• az egészségfejlesztési és a drogprevenciós feladatok ellátásához, a 
környezettudatos nevelés programjaihoz; 

• a közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok 
megvalósításához; 

• a hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvételhez és 
felkészüléshez; 
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• a Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal 
kapcsolatos feladatokhoz. 

 
11/4/30  Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat        tervezett bevétel: 200,0 MFt 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szabályozza a Közoktatási Fejlesztési 
Célelőirányzattal kapcsolatos hatásköröket. A célelőirányzat bevételei a közoktatás 
fejlesztés célkitűzéseinek hazai forrásait teremthetik meg. A célelőirányzat 
bevételeinek egyik fontos eleme lehet a közoktatási normatívák és egyéb támogatások 
felhasználásának ellenőrzése során feltárt hiányosságok következtében előálló 
visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből származó befizetés. Az előirányzat 
működési szabályait a 44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
11/4/33  Nemzetiségi oktatási programok         20,0 MFt 
A kisebbségi oktatáshoz az anyanyelvű pedagógusok biztosítása állami feladat (a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 46. § (2) 
bekezdése). A felsőfokú intézmények a nemzetiségi óvó- és tanítóképzésre, illetve a 
nyelv- és irodalom szakos tanárképzésre tudnak vállalkozni. A tanítási nyelvű és 
kétnyelvű oktatás szinte teljes egészében nélkülözi a közismereti tantárgyak kisebbségi 
nyelven való oktatására felkészített pedagógusokat. Néhány felsőfokú intézményben 
az alapképzés keretében szaknyelvi képzést tartanak a minisztérium anyagi 
támogatásával. Emellett szükséges a gyakorló pedagógusok nyelvi, módszertani 
továbbképzésének folytatása, továbbá a szaknyelvi továbbképzés feltételeinek 
megteremtése. 
A kisebbségi közoktatás tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok: a források 
függvényében a kisebbségi oktatás 2008-ban megújított részletes követelményei 
alapján a kisebbségi oktatás kerettanterveinek átdolgozása, az igen nagy szórványban 
élő kisebbségek oktatásához még hiányzó alapdokumentumok kidolgozása, kisebbségi 
oktatási szakértői hálózat kiépítése az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet bázisán, 
kisebbségi nevelést, oktatást segítő kutatások megvalósításának segítése. 
 
A kétoldalú egyezményekben a nemzetiségi oktatás azon feladatai szerepelnek, 
amelyeket elsősorban az alacsony lélekszám és a szórvány miatt az egyes 
nemzetiségek „önerőből” megoldani nem tudnak. A keretből az alábbi feladatok 
ellátásáról kell gondoskodni: óvónők, tanítók és tanárok nyelvi módszertani 
továbbképzése az anyaországban, vagy hazai tanfolyamokon anyaországi szakemberek 
közreműködésével; anyaországi anyanyelvi programok az iskolás korosztálynak; 
vendégtanárok fogadása (az 1993. évi LXXVII. törvény 46. §. (4) bekezdés); 
anyaországi tankönyvek behozatala (a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi 
XXXVII. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja); kiküldetéssel kapcsolatos költségek. A 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján kerülnek támogatásra a 
nemzetiségi tankönyvekkel kapcsolatos feladatok (tankönyvvé nyilvánítás, 
tankönyvtámogatás, a nemzetiségi munkatankönyvek átdolgozásával kapcsolatos 
feladatok).  
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11/4/34 Nemzeti Tehetség Program       403,9 MFt 
Az előirányzat biztosítja az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program keretében a 
Nemzeti Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére használt 
támogatások hatékonyabb felhasználását. Az előirányzat felhasználásával biztosítható 
a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítése 
annak kibontakoztatásában, a tehetség hasznosulásának támogatása. A Nemzeti 
Tehetség Program megvalósítását szolgáló Nemzeti Tehetség Alap előirányzat 
felhasználására vonatkozó szabályokat a Kormány a 152/2009. (VII. 23.) számú 
rendeletben határozta meg a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának első kétéves, 
2009-2010. évekre szóló részletes cselekvési programjára vonatkozó 1120//2009. (VII. 
23.) Korm. határozatban foglalt célkitűzésekkel egyidejűleg. 
 
11/5 alcím  Felsőoktatási feladatok támogatása 
 
11/5/4  Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak        20,0 MFt 
A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet célja, hogy 
ösztöndíj-támogatásban részesítse a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú 
mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények doktori iskolájában, doktorjelölt 
jogviszonyban lévő és felsőoktatási intézményben, vagy felsőoktatási intézménybe 
kihelyezett MTA-kutatócsoportban teljes idejű közalkalmazotti jogviszonyban vagy 
munkaviszonyban álló, bármely tudományterületen kiemelkedő tudományos 
teljesítményt nyújtó, 36 év alatti doktorjelölteket. Az ösztöndíj támogatja a 
tudományos fokozat megszerzését, valamint elősegíti a hazai felsőoktatási 
intézmények oktatói-kutatói utánpótlását. 
 
11/5/26  Felsőoktatás kiegészítő támogatása         50,0 MFt 

A képzési szerkezet 2006 szeptemberétől történő megváltozásához, a többciklusú 
képzés felmenő rendszerű bevezetéséhez igazodik a finanszírozási rendszer. A 
hagyományos és az új típusú képzés párhuzamos egymás mellettisége miatt szükséges, 
hogy az eltérő, felmenő rendszerű és kifutó képzések feladataira, a szükséges 
kompenzációkra, valamint egyes speciális feladatokra forrást biztosítson az 
előirányzat. Fedezetet nyújt továbbá olyan speciális feladatok támogatására is, 
amelyek a normatív támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő.  
 
11/5/33  Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ-koordináció 
             350,0 MFt 
A 2249/2001. (IX. 12.) Korm. határozat alapján készült el az Elektronikus 
Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ Nemzeti Program), melynek keretében 
nemzetközi adatbázisokhoz juthatnak hozzá a hallgatók, oktatók, kutatók és fejlesztők. 
E forrás biztosítja továbbá az EISZ Nemzeti Iroda működtetését is.  
A felsőoktatási információs rendszer kiépítését, működtetését, a nyilvántartás 
rendszerét, tartalmát a felsőoktatásról szóló törvény 34-35. §-ai szabályozzák. Az 
információs rendszert az Országos Felsőoktatási Információs Központ működteti. Az 
oktatókkal, hallgatókkal kapcsolatos azonosítók nyilvántartását, diplomamellékletek 
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kiadását, valamint minden olyan adat kezelését végzi, amelyet a vonatkozó 
jogszabályok az érintettek feladatkörébe utalnak. A hallgatók és a foglalkoztatottak 
létszáma több mint 400 ezer fő, amelyre vonatkozóan a rendszerek működtetését 
biztosítani kell. E forrás nyújt fedezetet a felsőoktatási intézmények egységes 
információs adatszolgáltatási rendszeréhez történő hozzájáruláshoz is. 
 
11/5/34  Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése    100,0 MFt 
A felsőoktatásról szóló törvény 23-26. §-ai rendelkeznek a gazdasági tanácsok 
létrehozásáról, a rájuk vonatkozó feladatokról. Működésükhöz a fejezet támogatást 
biztosít. A törvény határozza meg a felsőoktatási intézmények gazdasági 
irányításának, szervezeteinek és működésének jogi garanciális feltételeit.  
 
11/5/35  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása        30,0 MFt 
A szakkollégiumok részére a felsőoktatásról szóló törvény 66. §-a értelmében a fejezet 
támogatást biztosít, amelyhez a szakkollégiumok pályázat alapján juthatnak. A 
felsőoktatási törvény biztosítja a jogi hátteret a hazai és nemzetközi viszonylatban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó felsőoktatási szakkollégiumok támogatásához.  
 
11/5/36  Pedagógus díszdiploma           40,0 MFt 
A felsőoktatásról szóló törvény 65. § (3) bekezdése szerint a felsőoktatási intézmény 
rektora arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet adományozhat annak, aki 
ötven, hatvan, hatvanöt vagy hetven éve szerezte meg az oklevelet a felsőoktatási 
intézményben. Ehhez a fejezet – előzetes felmérés alapján – támogatást biztosít. 
 
11/5/44  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása   200,0 MFt 
A Bizottság a felsőoktatásról szóló törvény 109-111. §-ai, valamint a 
69/2006. (III. 28.) Korm. rendelet alapján működik. A felsőoktatási törvény 111. § (5) 
bekezdése alapján a Bizottság működéséhez szükséges fedezetet az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium költségvetésében elkülönítetten kell megtervezni. A Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos 
kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének értékelésére, valamint az 
intézményi minőségfejlesztési rendszer működésének vizsgálatára létrehozott 
független, országos szakértői testület.  
 
11/5/45  Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása       50,0 MFt 
A felsőoktatásról szóló törvény 112-113. §-ai értelmében a Felsőoktatási és 
Tudományos Tanács (FTT) az oktatási és kulturális miniszter döntés-előkészítő, 
véleményező és javaslattevő független szakértői testülete a felsőoktatás fejlesztési, 
finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdésekben. A felsőoktatási törvény 113. § (5) 
bekezdése alapján a Tanács működéséhez szükséges fedezetet az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium költségvetésében elkülönítetten kell megtervezni. 
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11/5/46  Egyéb felsőoktatási feladatok  támogatása              210,0 MFt 
 
Az előirányzat a felsőoktatási intézményhálózat speciális pozíciójának erősítésére, a 
fejlesztési koncepciók és az innovációs folyamatok megvalósításának támogatására  
szolgál. 
 
 
11/7 alcím  Egyéb feladatok támogatása 
 
11/7/4  Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása              500,0 MFt 
A közoktatási törvény alapján a miniszter közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladata 
a hátrányos helyzetű, köztük különösen a roma gyermekek, tanulók nevelésével, 
oktatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását segítő országos szolgáltató rendszer 
kiépítése és működtetése. Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat (OOIH) szakmai 
szolgáltató rendszert működtet központi és regionális irodáin keresztül a hátrányos 
helyzetű, kiemelten a roma tanulók iskolai szegregációjának csökkentése, az integrált 
nevelés intézményi és pedagógiai feltételeinek kialakítása érdekében.  
A cigány zenei kultúrát magas fokon művelő és oktató hazai szervezetek (Rádió C, 
Talentum Művészeti Iskola és Rajkó Zenekar, valamint a 100 Tagú Cigányzenekar) 
működésének támogatása nagyban hozzájárul a magyar cigány zene  hazai és 
nemzetközi népszerűsítéséhez, elengedhetetlen az ország zenei hagyományainak 
ápolásához. A Rádió C az első és egyetlen hiánypótló jellegű roma rádió ma 
Magyarországon. 
 
11/7/15  „Útravaló” ösztöndíj program                1.100,0 MFt 
2010. évben tovább folytatódik a 2005 szeptemberében pályázati rendszerben indított, 
a 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet szerint működő négy elemből álló 
ösztöndíjprogram, amely a hátrányos helyzetű diákok támogatására, valamint a 
természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására jött létre. A 
program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a mentorált diák is 
ösztöndíjban részesül. 
 
Az ösztöndíjprogram négy alprogramja: 

1. Út a középiskolába program, 
2. Út az érettségihez program, 
3. Út a szakmához program, 
4. Út a tudományhoz program. 

 
11/7/18  Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása   500,0 MFt 
A támogatás célja a határon túli magyar közösségek értelmiségi képzésének és 
utánpótlásának fejlesztése, a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának 
emelése, az asszimiláció megakadályozása, a hazatérés esélyeinek lehető legnagyobb 
mértékben történő növelése. Ennek megteremtéséhez a program a nem magyar 
állampolgárságú, magyar nemzetiségű magyarországi és szülőföldi felsőoktatási 
intézményekbe felvételt nyert hallgatók, diákok és oktatók támogatására, 
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tanulmányaik/tevékenységük feltételeinek biztosítására szolgál. Tartalmazza az alap-, 
posztgraduális (kutatói, PhD/DLA) és részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíját, 
a rendszeres tanulmányi támogatásokat, a költségtérítéses képzésben részt vevő 
hallgatók támogatását, továbbá a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi 
Igazgatósága által fenntartott szakkollégiumi képzés és a szülőföldi szakkollégiumok 
működtetéséhez, képzési feladatainak ellátásához szükséges forrásokat. 
 
A magyar nemzeti kultúra szerves részét képező, a szomszédos országokban élő 
magyar közösségek kortárs művészeti, közművelődési, közgyűjteményi 
tevékenységének a támogatása a „kedvezménytörvény”-ből fakadó kötelezettség. A 
határon túl élő magyar nemzeti közösségeknek nyújtott támogatások elsősorban az 
anyanyelvi kultúra megőrzését, ápolását és fejlesztését szolgálják, továbbá a magyar-
magyar kulturális kapcsolatok elmélyítését és élénkítését, illetve az egyes területeknek 
a magyar nemzeti kultúrába való beépülését is segítik.  
 
 
11/10  alcím Alapítványok, közalapítványok támogatása 
 
11/10/1  Oktatási alapítványok, közalapítványok által ellátott oktatási feladatok és 
általuk fenntartott intézmények támogatása                841,1  MFt 
Az előirányzatból az alábbi közalapítványok támogatása valósul meg: 
A Nemzetközi Pető András Közalapítvány a fenntartója a Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelőintézetének, amely közoktatási és felsőoktatási közhasznú 
feladatok ellátását segíti az egészség-megőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító, 
egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, 
időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, képesség-
fejlesztés, ismeretterjesztés területén. A fejezet a Közalapítványnak a speciális 
közhasznú feladatok ellátására biztosít támogatást. 
A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi együttműködési 
megállapodás alapján jött létre és működik, fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvű Egyetemnek. Az intézményben német nyelven posztgraduális, a német 
anyanyelvű államok és Magyarország közötti oktatási és kutatási együttműködést 
elősegítő képzés folyik. A támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam 
közti kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez.  
A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány pályázatai, a Magyary Zoltán 
Posztdoktori Ösztöndíj, az oktatók-kutatók tudományos munkájának támogatására, 
valamint a kiemelkedő tehetségű, tudományos fokozattal rendelkező fiatalok 
külföldről történő hazatérésének ösztönzésére és az iskolateremtő professzorok 
tevékenységének elismerésére szolgál. A döntéseket a társadalmi nyilvánosság is 
hitelesíti. 
A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány célja Magyarország európai 
integrációjának a társadalomtudományok eszközeivel történő elősegítése, továbbá 
Magyarország helyének meghatározása, oktatása és népszerűsítése az egyetemes 
európai történelemben.  
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A Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány célja a francia nyelv magyarországi 
népszerűsítése, a francia mint idegen nyelv oktatási színvonalának emelése. Ennek 
érdekében elősegíti a francia vendégtanárok hazai köz- és felsőoktatási 
intézményekben történő foglalkoztatását, a francia nyelvhez kötődő pedagógiai 
programok támogatását. Az eredményes működés érdekében egy központi irodát 
üzemeltet megfelelő infrastruktúrával. 
Az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány felsőoktatási 
és tudományos projekteket támogat, pályázatokat bírál. A projektek tartalmilag 
valamennyi tudományág profilját érintik. Pénzügyi támogatást nyújt a személyi 
forgalom bonyolítására, szakembercserére, kutatási témák dologi költségeinek 
fedezésére, idegen nyelv oktatásra, tanár-továbbképzésre, intézményközi kapcsolatok 
finanszírozására. 
A Fulbright Magyar-Amerikai Alapítvány oktatási és kulturális csereprogramok 
bonyolításával foglalkozik, adminisztratív, titkársági feladatokat lát el, fogadja a 
pályázatokat és bíráltatja azokat a Fulbright Magyar Amerikai Oktatási Csereprogram 
Bizottsággal. Tanácsadó központot működtet, valamint nyelvvizsgáztatási lehetőséget 
biztosít az USA-ba pályázó hallgatók számára. 
A Tempus Közalapítvány az OKM megbízása alapján az Európai Bizottság, az Európa 
Tanács, valamint más nemzetközi és hazai szervezetek/intézmények és az OKM 
kezdeményezésével megvalósítandó nemzetközi oktatási és kutatás-fejlesztési 
együttműködési programokban és nemzeti kezdeményezésekben való részvétel 
szervezési, pályáztatási és promóciós feladatait látja el. 
A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványnak nyújtandó támogatás célja a 
Nyíregyházi Főiskola Gazdálkodástudományi Kara és a Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kara beregszászi kihelyezett képzéseinek költségeihez történő 
hozzájárulás, továbbá a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola működési 
feltételeinek biztosítása. A főiskola jelenleg Ukrajnában az egyetlen önálló, magyar 
nyelvű felsőoktatási képzést nyújtó intézmény. 
A Bocskai István Alapítvány támogatásának célja a Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kara nyárádszeredai székhelyen kívüli képzésének támogatása, 
amellyel a tárca a Romániában magyar nyelven nem tanulható kertészképzés 
fenntartásának költségeihez járul hozzá. 
A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány a határon túli magyar 
szakképzés és felnőttoktatás egyik legjelentősebb támogatója. A kormány által 
alapított közalapítvány alapítói jogait az oktatásért felelős miniszter gyakorolja. A 
támogatás célja a közalapítvány működési feltételeinek biztosítása, az ISO-9001 
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkező pályázati rendszer fenntartásához történő 
hozzájárulás. 
Egyéb határon túli oktatást segítő alapítványok a Kárpát-medence régiói határon túli 
magyar közoktatási feladatainak ellátásában közreműködő alapítványok, közel 6000 
tanuló nemzeti és nemzetközi, szülőföldi anyanyelvi tanulmányi versenyeken, 
tematikus szaktáboroztatásban, a nemzeti tánckultúra szakszerű oktatásának, 
továbbképzésének, illetve oktató rendezvények több éves lefutású programjaiban 
történő részvételéhez biztosítanak forrást. Az egyes projektrendszerű feladatok mellett 
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a minisztérium támogatja az egyéb, kontinuitás és a határon túli magyarság 
szempontjából kiemelkedő jelentőségű szakmai programokat is. 
Az Autizmus Alapítvány a halmozottan sérült autista és autisztikus gyermekek és 
serdülők speciális habilitációs és rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, 
neveléséhez, oktatásához és munkára való felkészítéséhez nyújt támogatást 
közvetlenül az alapítvány útján és a mellette működő kutatócsoport tevékenységének 
támogatásával. 
 
11/10/2  Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 
 
11/10/2/1  Magyar Mozgókép Közalapítvány              5.420,0 MFt 
A közalapítvány a támogatást az alapító okiratában rögzített célok, feladatok 
megvalósítására, továbbá az alapító okiratában meghatározott mértékig működési 
költségeire fordíthatja. Fő feladatai között a mozgóképről szóló 2004. évi II. 
törvényben leírtak szerinti elvek betartásával a magyar filmgyártás támogatása, a 
magyar filmek és mozgóképi alkotások hazai terjesztése; a magyar filmek folyamatos 
jelenlétének biztosítása a nemzetközi fesztiválokon, filmszemléken, szakmai 
rendezvényeken; a magyar játék-, dokumentum-, és animációs-, kísérleti filmek, 
valamint az egyetemes filmtörténeti értékek megőrzése, felújítása, terjesztése; a 
filmforgalmazás és terjesztés támogatása, a szakmai infrastruktúra fejlesztése, a 
koprodukciós alkotások elkészítésének támogatása, a normatív és szelektív támogatási 
rendszerek kidolgozása és működtetése, a szakmai kiadványok támogatása szerepel. 
 
11/10/2/2  Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása   3.007,9 MFt 
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány a 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet 
alapján a támogatás döntő részét a volt Művészeti Alappal tagsági viszonyban álló 
nyugdíjas művészek nyugellátására fordítja. A támogatás másik részét a Közalapítvány 
az alkotóházak működtetésére, fejlesztésére, valamint az igazgatóság működésére 
használhatja fel.  
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete 
Közalapítvány számára a működési költségek fedezetén kívül a kutatási program 
folytatására, az informatikai infrastruktúra megújítására, tudományos adatbázis 
fenntartására, intézeti kiadványok megjelentetésére, nemzetközi konferenciák 
rendezésére nyújt a tárca támogatást. 
A Politikatörténeti Alapítvány a működési költségek biztosítása mellett konferenciák 
megrendezésére, időszaki kiadványok megjelentetésére, tudományos kutatói 
ösztöndíjak biztosítására, levéltári, könyvtári anyagának feldolgozására, kutatására, 
valamint digitalizálására kap támogatást. 
A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány a Páva utcai 
emlékközpont és gyűjtemény működtetésére, a holokauszttal kapcsolatos 
dokumentációs feltárásra, tudományos kutatásra és oktatási célú feladataira, valamint 
kiállítások megrendezésére fordítja a számára nyújtandó támogatást. 
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A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány a 
fenntartásában levő Terror Háza Múzeum működtetésére, múzeumi kiállításokra és 
tudományos kutatásra, konferenciák rendezésére kap támogatást. 
A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány a zenekar működési feltételeinek 
biztosítására, javítására, hangszerállományának bővítésére, felújítására, valamint a 
zenekar hazai és külföldi programjaira kap támogatást. 
A Magyar Könyv Alapítvány a részére nyújtandó támogatást az Alapító Okiratában 
meghatározott cél szerinti pályázatokra, valamint a magyar irodalmi művek idegen 
nyelvre történő fordításának támogatására fordítja. 
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány az 1947. évi XVIII. törvénnyel 
kihirdetett Párizsi Békeszerződés 27. Cikkének 2. pontjában vállalt nemzetközi jogi 
kötelezettség teljesítésére, az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet 
szenvedett személyek után a zsidó közösségek kárpótlására, a közösség életben maradt 
tagjai javára és érdekében jött létre. Közhasznú tevékenységével kapcsolatos 
kiadásaihoz, valamint működéséhez nyújt a minisztérium támogatást. 
A Magyar Történelmi Film Közalapítvány a XX. századi történelem filmes 
megörökítéséhez, valamint a közalapítvány működéséhez kap támogatást. 
 
11/10/3  Oktatásért Közalapítvány támogatása        32,7  MFt 
Az Oktatásért Közalapítvány a létrehozásáról szóló 2153/2005. (VII. 27.) Korm. 
határozat alapján több közalapítvány jogutódjaként jött létre. Célja, tevékenysége 
összhangban áll az egyesítéssel érintett közalapítványok alapvető céljával és 
tevékenységével – a közalapítványok által korábban ellátott feladatokat (hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; szociális tevékenység; 
nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés) az Oktatásért 
Közalapítvány változatlanul ellátja. A társadalomtudományok kutatásainak 
eredményei a felsőoktatásban oktatók és hallgatók munkáját segítik. Az előirányzat az 
Oktatásért Közalapítvány által ellátott feladatokra biztosít forrást. 
 
 
11/11 alcím  Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 
 
11/11/5  Kétoldalú munkatervi feladatok         50,0 MFt 
Az előirányzat felhasználásának elsődleges célja a kétoldalú nemzetközi 
megállapodásokban, oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben foglalt 
vállalások teljesítése. A program további céljai a magyar felsőoktatás vonzerejének 
növelése által külföldi költségtérítéses hallgatók toborzása magyar felsőoktatási 
intézmények számára, a hallgatói és oktatói mobilitás szinten tartása, a kulturális és 
gazdasági kapcsolatépítésben rejlő szinergia hatások érvényre juttatása, a donorállami 
szerepvállalásból fakadó feladatok ellátása, kétoldalú oktatási és kulturális programok 
megvalósítása. 
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11/11/6  Nemzetközi tagdíjak         180,0 MFt 
Az előirányzat a tárca nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez 
biztosít forrást, többek között az OECD oktatási programokban (INES, CERI, PISA, 
CELE) való részvételi tagságból eredő kötelező nemzetközi tagdíj-befizetési 
kötelezettségre, az Európa Tanács programjaiban való részvételhez kapcsolódó 
tagdíjra, kulturális vonatkozású nemzetközi szervezetek munkájában, együttműködési 
programokban történő részvételre, valamint az UNESCO tagdíjra nyújt fedezetet.  
 
11/11/7  EU közösségi programok          75,0 MFt 
Az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás Programjának magyarországi 
megvalósításával kapcsolatos feladatokat Magyarországon a Tempus Közalapítvány 
keretei között működő programiroda látja el. Működtetéséhez hazai társfinanszírozás 
keretében biztosítani kell a forrásokat, továbbá az EU közösségi programjaiban és 
további oktatási kezdeményezéseiben való magyar pályázói részvételre, valamint a 
Közép-Európai Felsőoktatási Hallgatói Csereprogramban (CEEPUS) való magyar 
részvétel költségeire, a beutazó hallgatók ösztöndíjaira, valamint a programmal 
kapcsolatos pályáztatási/promóciós feladatokra. 
 
11/11/9  OECD és EU kötelezettségek          50,0 MFt 
Az előirányzat az OECD, az Európa Tanács és EU Eurydice programok 
megvalósításához kapcsolódó költségekhez biztosít forrást. A támogatás célja: az 
OECD tagságból eredő kötelezettségek (1998. évi XV. törvény) teljesítése, továbbá a 
szervezettel való együttműködésből nyerhető eredmények realizálása. 2010-ben 
kiemelt feladat az ötévenkénti Oktatási Miniszterek Értekezletén való részvétel 
előkészítése és a közép-európai oktatási együttműködés (CECE) keretében konferencia 
megrendezése Budapesten az OECD pedagógus felmérések (TALIS) eredményeiről. 
Az Európa Tanács Közoktatási Bizottsága különböző programjaiban való részvétel 
célja az ET középtávú nyelvoktatás-politikai stratégiája hazai megvalósításának, az 
Európai Nyelvi Portfolió program folytatásában, valamint az ET szakmai feladataiban 
való részvételből származó tudás hazai hasznosítása. 
Az EU tagságból eredő feladata a tárcának a hazai részvétel biztosítása az Eurydice 
Oktatáspolitikai Hálózat munkájában (133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet). A Hálózat 
kulcsfontosságú információkat és adatokat szolgáltat, valamint elemzéseket készít a 
nemzeti és európai oktatáspolitikai döntések előkészítéséhez és megalapozásához. 
 
11/11/10  Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok     145,0 MFt 
Az előirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális és oktatási szerződésekből 
származó feladatok, a kulturális megjelenések és az UNESCO egyezmény alapján 
kötelező hazai kormányzati feladatok megvalósítására, a nemzetközi kulturális 
egyezményekben vállalt kötelezettség teljesítésére. Az előirányzat forrást biztosít a 
két- és többoldalú kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok megvalósítására, 
azon belül is a delegációk küldésével és fogadásával kapcsolatos költségek fedezetére. 
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11/12 alcím  Felújítások központi támogatása 
 
11/12/1  Felsőoktatási felújítási programok       100,0 MFt 
Az előirányzat a felsőoktatási intézmények legszükségesebb felújítási munkáinak 
elvégzéséhez biztosít forrást. 
 
11/12/3  Nemzeti kulturális intézmények felújítása        20,0 MFt 
Az előirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhálózat évközi 
rendkívüli, előre nem tervezhető és ütemezhető, főleg életveszély-elhárítási 
feladatainak támogatására szolgál.  
 
11/13 alcím  Egyéb fejlesztési támogatás 
 
11/13/4  Nem állami intézmények felújítás, beruházás               14,4 MFt 
  
Az előirányzat tartalmazza Battonya Város Önkormányzata részére a Művelődési Ház 
épületének megvásárlásához 2007-2010 közötti időszakban biztosított évi 14,4 millió 
forint támogatás utolsó részletét. 
 
 
11/14 alcím  PPP programokkal kapcsolatos kiadások 
A jogszabályok alapján a felsőoktatási intézmények hosszú távú kötelezettséget 
vállalhatnak olyan PPP konstrukciójú fejlesztések megvalósítására, amelyek a 
szükséges fejlesztés megvalósítását követően teljes körű infrastrukturális szolgáltatást 
nyújtanak bérleti díj ellenében.  
 
11/14/1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához  4.964,6 MFt 
Az előirányzat a 2010. évet megelőzően, illetve 2010. évben belépő oktatási-kutatási 
fejlesztések bérleti díjának támogatását tartalmazza. 
 
11/14/2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához  
                    2.989,5 MFt 
Az előirányzat a 2010. évet megelőzően, illetve 2010. évben belépő kollégiumi 
rekonstrukciók bérleti díjának támogatását tartalmazza. 
 
11/14/3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához    415,0 MFt 
Az előirányzat a 2010. évet megelőzően, illetve 2010. évben belépő diákotthoni 
férőhely-fejlesztések bérleti díjának támogatását tartalmazza. 
 
11/14/5 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához   112,2 MFt 
Az előirányzat a 2007. évben átadott berlini Collegium Hungaricum bérleti díjának 
támogatását tartalmazza. 
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11/15 alcím  Közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott oktatási és kulturális 
feladatok támogatása                          9.317,4 MFt 
Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása az alábbi non-profit szervezetek és 
gazdasági társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek 
finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához:  

 
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 

           Budapesti Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft. 
Budavári Vagyonkezelő és Innovációs Nonprofit Kft. 

   EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncert- és Fesztiválszervező 
Nonprofit Kft.  
Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és –rendező Nonprofit Kft.  
Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft.  
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 
Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. 
Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. 
Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 
Játékszín Terézkörúti Színház Nonprofit Kft. 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  
MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.  
Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. 
Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. 
Monostori Erőd Hadkultúra Központ, Műemlék-helyreállító, Ingatlanfenntartó 
és –hasznosító Nonprofit Kft. 
Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. 
Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 

           Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft. 
           Nemzeti Színház Zrt. 

Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. 
OMSZI Intézményfenntartó Nonprofit  Kft.  

           Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Nonprofit Közhasznú Kft.  
              
 
11/19 alcím  Kutatás-fejlesztés támogatása 
 
11/19/2  Felsőoktatási kutatási program        50,0 MFt 
A felsőoktatásról szóló törvény 67-69. §-ai, a 104. § (1) bekezdés g) pontja és a 128. § 
(2) bekezdés e) pontja értelmében végzendő feladatokhoz biztosít a fejezet támogatást. 
A doktori iskolák támogatásának célja a doktori iskolák versenyképességének javítása, 
a versenyképes, minőségi oktatói-kutatói kapacitás megőrzése és fejlesztése. E forrás 
nyújt fedezetet a doktori iskolák korábbi pályázata alapján a befejező szakasz részbeni 
támogatására is. 
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11/22 alcím  EU tagsággal kapcsolatos feladatok      
 
11/22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések                 50,0 MFt 
 
Az előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és az uniós 
döntéshozatalban való részvételhez kapcsolódó költségek – szakértői egyeztetések, 
utazások, rendezvények, kiadványok – fedezetét. Tartalmazza továbbá a Kormány 
Egész Életen Át Tartó Tanulás stratégiája megvalósításából fakadó monitoring 
feladatok, a félidős értékelés és az EU-Ázsia politikai együttműködés keretében zajló 
LLL HUB tanácsadó testület elnökségi feladataihoz kapcsolódó költségeket. 
Az EU kulturális együttműködéseiben való részvétel keretében az európai jelentőségű, 
nemzetközi együttműködésben megvalósuló kulturális programok támogatása, 
pályázatok hazai koordinálása a KultúrPont Iroda feladata, melyhez a tárca támogatást 
nyújt. 
 
 
11/31 alcím  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
 
11/31/4  Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez            8.667,1 MFt 
Az előirányzat a Művészetek Palotája Rendelkezésre Állási Szerződése alapján 
fizetendő rendelkezésre állási díjra és egyéb működtetési költségekre biztosít forrást. 
 
 
11/32 alcím  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra 
 
11/32/7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása 
                             1.350,0 MFt 
Az előirányzat a következő feladatokhoz biztosít hozzájárulást: 

• a múzeumi szakmai programok (Alfa-program): a muzeális örökség védelméhez 
és bemutatásához kapcsolódó feladatok támogatása, így a műszaki- 
technikatörténeti muzeális intézmények működési támogatása, a muzeális 
intézmények állományvédelmének, a múzeumi hálózati kapcsolatok 
kialakításának, valamint az év során megrendezendő nagy kiállítások kiadásainak 
támogatása; 

• a vidék kulturális megújulásának támogatása, a hozzá kapcsolódó közművelődési 
és közgyűjteményi infrastruktúra-fejlesztést szolgáló hitel 2010. évi terhei, a 
regionális, valamint a kistérségi közkulturális együttműködés lehetőségei 
megteremtésének, a fiatalok önszerveződő művelődési törekvéseinek segítése, az 
élő népművészet, a hagyományőrzés, az esélyteremtés támogatása;  

 
• az egyházi és egyéb gyűjtemények, valamint a muzeális könyvtári 

dokumentumok állományvédelme és nyilvántartása; 
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• a könyvtári szolgáltatások fejlesztése (Országos Dokumentumellátó Rendszer), a 
digitális tartalmakhoz való hozzáférés elősegítése; 

 
• az állami és magánlevéltárakban őrzött tárgyi és szellemi örökség megőrzése, a 

történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, továbbá a 
közérdekű adatok megismeréséhez nélkülözhetetlen levéltári anyag 
elérhetőségének javítása. 

 
 
11/34 alcím  Művészeti tevékenységek  
 
11/34/4  Művészeti tevékenységek támogatása              2.537,0 MFt 
Az előirányzatból történik a 2010. év legkiemelkedőbb programja, a Pécs Európa 
Kulturális Fővárosa rendezvény támogatása. Ez a keret nyújt támogatást a kiemelkedő 
hazai és nemzetközi rendezvényekhez, fesztiválokhoz, a programok 
kommunikációjára, marketingjére. Az előirányzat lehetőséget teremt arra is, hogy a 
minisztérium díjakat adományozzon a legkiemelkedőbb művészeti és közművelődési 
rendezvényeken.  
 
11/34/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok          2.319,7 MFt 
 
A 2009. március 1-jétől életbe lépett, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról 
és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: 
Emtv.) 2010-től új finanszírozási modellt vezet be, amely a  költségvetési törvény 7-
es, illetve 5-ös számú mellékleteit átrendezi, mivel az eddigi gyakorlattól eltérő módon 
szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott színházak, 
táncegyüttesek, zenekarok, énekkarok központi költségvetési támogatásának tervezési 
rendjét. 
Az Emtv. 24. § (5) bekezdése alapján a kultúráért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani egyebek mellett:  
 

a) a VI. kategóriába sorolt színházak támogatási előirányzatát, 
b) a II. kategóriába sorolt zenekarok és énekkarok támogatási előirányzatát, 
c) az e törvény 21. §-a alapján nyújtható pályázati támogatások előirányzatát. 

 
Ennek megfelelően a támogatást a Színház VI. kategóriába és a Zenekar, énekkar II. 
kategóriába besorolt előadó-művészeti szervezetek igényelhetik. Az elosztásról – az 
oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat szerint – szakmai kuratórium 
javaslatai alapján a miniszter dönt. A támogatások az előadó-művészeti szervezeteket 
illetik meg. 
Itt került megtervezésre továbbá az Emtv. 21.§-a alapján a kiemelt művészeti célok 
támogatása. E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium kiemelt művészeti 
célokra kiírt pályázati felhívásai alapján előadó-művészeti szervezetek igényelhetik. 
Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázatok szerint – 
szakmai kuratórium javaslata alapján a miniszter dönt. A támogatás az előadó-
művészeti szervezetet illeti meg. 
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11/35 alcím  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
 
11/35/3  Egyéb civil és non-profit szervezetek        86,5 MFt 
Az előirányzat a civil szervezetek által megvalósítandó oktatási, kulturális, művészeti, 
közművelődési feladatok támogatását szolgálja.  
 
11/35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, 
bizottságok             152,2 MFt 
Az előirányzat nyújt fedezetet a közoktatási szakterület országos tevékenységi körű 
oktatási, nevelési társadalmi szervezetei (szövetségek, egyesületek) működésének 
pályázati rendszerű támogatására, a szervezetek működési költség támogatására, a 
közoktatási szakterülethez kapcsolódó feladatok megoldásához szakértői és 
háttérdokumentumok, tanulmányok, kutatások finanszírozására. 
 
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján alapított, céljai 
szerint oktatási, nevelési (felsőoktatási) társadalmi szervezetek (egyesületek) a 
felsőoktatás területén – az állami vagy államilag elismert felsőoktatási intézmények 
oktatói és/vagy hallgatói által létrehozott – a felsőoktatási képzési tevékenységet 
segítő, kiegészítő, a társadalmi szocializációt, az értelmiségi hivatásra való felkészülést 
biztosító szervezetek. E szervezetek működése az adott szakterületen több egyetemre, 
főiskolára kiterjed, vagy szakmai programjuk több felsőoktatási intézmény 
együttműködésében valósul meg, és a felsőoktatási intézmények feladatainak ellátását 
segíti. 
E forrás szolgál például a HÖOK, DOSZ, FEKOSZ, Doktori Tanács támogatására is, 
melynek mértékét a felsőoktatási törvény 128. § (1) és (2) bekezdései határozzák meg, 
továbbá ebből a forrásból történik a felsőoktatáshoz, az oktatáshoz, képzéshez 
kapcsolódó mintegy 200 társadalmi szervezet közül pályázók támogatása. 
 
11/35/5  Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek,   
bizottságok  
 
11/35/5/1  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 
             597,4 MFt 
Az előirányzat a TEMI-n keresztül a szakmai közösségébe tartozó közel hetven 
területi művelődési intézmény támogatását tartalmazza. 
 
11/35/5/2  Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek,  
egyesületek, bizottságok támogatása          93,9 MFt 
Az előirányzat tartalmazza a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) 
és a TIT intézmények támogatását, az Európai Folklór Intézet működéséhez történő 
hozzájárulást, valamint a népfőiskolai mozgalom támogatását.  
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11/39 alcím  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások            
 
11/39/1  Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények    652,0 MFt 
 
Az előirányzat az egyházak gyűjteményi feladatokat ellátó intézményei működési-
fenntartási kiadásainak fedezetére, gyarapítási feladataik és tevékenységeik 
támogatására szolgál az egyházakkal kötött, illetve a vonatkozó megállapodások 
alapján. Felosztása az egyházakkal egyeztetetten történik. 
 
11/39/4 Hittanoktatás                                                                                   3.008,0 MFt 
 
Az előirányzat a közoktatási rendszerhez kapcsolódó, az egyházak szervezésében 
ellátott hittanoktatási tevékenység támogatását biztosítja a bejelentett hittancsoportok, 
valamint a tanulólétszámok figyelembe vételével.  
 
11/39/5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése  
                   8.212,5 MFt 
 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 4. §-a szerint az egyes egyházak jogosultak a rendelkező 
nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy 
százalékára. A törvény 4. § (2) és (3) bekezdései biztosítják, hogy az egyházakat 
megillető összeg – a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján – kiegészíthető 
legyen.  
 
11/39/6  Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék          10.046,2 MFt 
 
A Kormány az egyházakkal kötött megállapodásokban a természetben vissza nem kért 
és járadékalapként felajánlott volt egyházi ingatlanok utáni kötelezettségét teljesíti. A 
járadék mértéke a fent meghatározott pénzbeli igény alapján számítva 2001. évtől 5%. 
Az éves járadék összegét – a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását 
követően – a KSH által közzétett előző évi átlagos fogyasztói árindex alapján 
korrigálni kell. A költségvetési előirányzatot az abból részesülő egyházak belső 
szabályzatukban meghatározott módon hitéleti és közcélú tevékenységük 
finanszírozására használhatják fel.  
 
11/39/8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
jövedelempótléka                                               1.555,0 MFt 
Az előirányzat az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot végző egyházi 
személyek közösségi feladatvállalásuk támogatására, a határon túli katolikus, 
református, evangélikus és unitárius püspökségek részére a határon túl magyar 
szórvány gyülekezetekben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
feladatvégzésére, temető fenntartási célra nyújt fedezetet.  
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11/39/10  Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás      45,0 MFt 
Az előirányzat egyik átfogó célja az egyházak által, illetve velük együttműködésben 
szervezett, koordinált kulturális rendezvények és projektek költségeihez történő 
hozzájárulás. Prioritást élvez a határon átnyúló, kulturális és oktatási projektek, 
kezdeményezések támogatása, az együttműködésben résztvevő – hátrányosabb anyagi 
helyzettel bíró (határon túli magyar, illetve magyarországi nemzetiségi egyházak) – 
felek segítése.  
 
 
11/50 alcím Fejezeti tartalék 
 
11/50/1  Fejezeti általános tartalék       300,0 MFt 
 
Az előirányzat az előre nem tervezhető, de az év során szükségessé váló feladatok 
megoldásához, ad hoc jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozásához nyújt 
fedezetet. 
 
 
15 cím  Kormányzati rendkívüli kiadások 
 
15/1 alcím  Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése      2.500,0 MFt 
Az előirányzat 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 szolgálja.  
 
 
 
 
 
  Dr. Hiller István      Dr. Oszkó Péter 
 oktatási és kulturális miniszter    pénzügyminiszter 
 
 
 


