
 2

A 2009. évi előirányzatok alakulása 
 

 
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret 

(fő) 

2008. évi eredeti előirányzat  631 718,2 210 175,3 421 542,9 58 678
MEH (KSZF)-OKM (KESZ) fejezetek közötti 
megállapodás (3. cím) 41,6  41,6 12
2105/2008. (VIII. 5.) Korm. határozat alapján 
státusz emelés (1/1. alcím) 0 0 0 2
2105/2008. (VIII. 5.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti átadás KüM-nek szakdiplomata 
státuszokra (státusz 1/1. alcím; előirányzat 11. 
cím) 

-117,0 -117,0 -2

2008. évi 5 %-os illetményemelés (1051 szektor, 
2. cím kivételével)  704,1 704,1 
Általános báziscsökkentés (felsőoktatás 
kivételével) -5 102,5 -5 102,5 

Egyszeri feladatok kivétele miatti 
báziscsökkentés (11. cím) -4 995,0 -4 995,0 

2008. évi intézkedések bázisba építése 
(céltartalékból Pesti Magyar Színház) 0,6 0,6 

103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján 
feladat átadás az NKTH részére -32,6 -32,6 -6

Adó és járuléktörvények módosításának hatása  -2 410,9 -2 410,9 

Egyensúlyi tartalék zárolása 
 -8 091,7 -8 091,7  
Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program  
2009. évi intézkedések támogatási többletei 13 611,0 13 611,0  

Egyéb támogatási többlet 17 726,6 17 726,6  
Bevételi többlet 18 121,0 18 121,0 0  
Létszámváltozás 0 0 0        -536
2009. évi javasolt előirányzat  
(1-11. cím összesen) 661 173,4 228 296,3 432 877,1 58 148

 
 
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 2009. 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.  
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Az intézmények támogatási előirányzata 233.036,1 millió forint, amely a bázishoz 
képest 6.255,6  millió forint összegű növekedést mutat. A növekedés túlnyomórészt a 
felsőoktatási intézményeknél következett be. 
 
Az intézményi bevételi előirányzatok 2009. évben 228.096,3 millió forintot tesznek ki, 
a bázishoz képest 18.121,0 millió forinttal növekednek.  
 
Az intézmények létszámkerete a 2008. évi 58.678 főről 2009. évre 530 fővel csökken. 
 
A fejezeti kezelésű szakmai (egyensúlyi tartalék nélküli) előirányzatok összesen 
13.958,5 millió forinttal növekednek (ebből a normatívák növekménye 7.302,0 millió 
forint, a további szakmai előirányzatok differenciáltan változnak).  
 
 
Közoktatás 
 
A közoktatási szakterület előirányzatai az alábbi feladatok ellátásához biztosítanak 
forrást: 
 

- a közoktatási közfeladatokat ellátó, nem állami közoktatási intézmények 
fenntartói részére a költségvetési törvényben meghatározott normatív és egyéb, 
kiegészítő támogatások; 

 
- az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program 2009. évi OKM intézkedések 

keretében megvalósuló óvodai hálózatfejlesztés, a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket oktatók ösztönzése, a sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása, a közoktatási 
intézményvezetők kiegészítő illetménye, a pályakezdő pedagógusok kiegészítő 
illetménye, a minőségi bérpótlék, az Arany János Kollégiumi Program bővítése, 
valamint a pedagógusösztönzést elősegítő „kutató tanár” ösztöndíjak és az 
„Esélyt teremtő pedagógus” kitüntetések adományozása, valamint a Nemzeti 
Tehetség Program ösztöndíjrendszere;  

 
- a nem önkormányzati szakmai szolgáltatások és pedagógiai szakszolgálatok 

fenntartásához közoktatási megállapodásokban vállalt kötelezettségek; 
 

- a kétszintű érettségi vizsga megszervezésével és működtetésével kapcsolatban 
elvégzendő feladatok, továbbá az érettségi rendszer monitoring feladatai, 
fejlesztési, elemzési, tájékoztatási és ellenőrzési feladatai; 

 
- az országos mérési, értékelési program továbbfejlesztése, a nemzetközi mérési, 

értékelési programokban történő részvétellel kapcsolatos feladatok, a mérés-
értékelés szakmai hátterének kialakítása, a közoktatási feladatellátás szakmai 
ellenőrzésével, mérésével, elemzésével összefüggő feladatok és az ehhez 
kapcsolódó monitoring biztosítása, az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek 
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Program 2009. évi OKM intézkedések keretében megvalósuló fejlesztési 
feladatok; 

 
- a sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő 

ellátásának biztosítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek korai 
fejlesztéséhez és gondozásához, óvodai neveléséhez, alap- és középfokú 
oktatásához, valamint a súlyosan, halmozottan fogyatékosok fejlesztő iskolai 
oktatásához, a pedagógiai szakszolgálatok tevékenyégéhez kapcsolódó szakmai 
fejlesztési feladatok; 

 
- az oktatásért felelő miniszter hatáskörébe tartozó szakképzési feladatokhoz 

kapcsolódó elemzési-fejlesztési feladatok; 
 

- a közoktatás-fejlesztési stratégia megvalósítása keretében a térségi, kistérségi 
feladat-ellátás szervezése, segítése, egészségnevelési, egészségfejlesztési-
mentálhigiénés, médianevelési stratégia megvalósítása, a környezeti nevelés, az 
iskolai drogprevenció, az erdei iskola/óvoda program feladatai, nevelési-
oktatási intézmények biztonságával kapcsolatos feladatok, a NAT 
implementációs stratégia kommunikációja, kerettantervek, oktatási programok 
fejlesztése, valamint az ezekből fakadó további fejlesztési feladatok 
végrehajtása; 

 
- a közoktatási törvényben előírt központi oktatási információs rendszerek, 

személyi nyilvántartások megvalósítása, a digitális tananyag és taneszköz 
akkreditáció megteremtése, valamint az infokommunikációs technológiai (IKT) 
eszközökhöz kapcsolódó korszerű pedagógiai módszertan bevezetése; 

 
- a közoktatás érdekében működő társadalmi szervezetek (szövetségek, 

egyesületek) pályázati rendszerű támogatása, valamint a tehetséggondozás, a 
tehetséggondozó versenyek, programok támogatása; 

 
- a közoktatás-fejlesztés célkitűzései; 

 
- nemzetiségi munkatankönyvek átdolgozása, kisebbségi nyelvi, módszertani és 

népismereti hazai pedagógus-továbbképző tanfolyamok megvalósítása, 
szaknyelvi továbbképzések biztosítása a tannyelvű, illetve kétnyelvű általános 
és középiskolákban közismereti tantárgyakat a kisebbség nyelvén tanító 
pedagógusok számára; 

 
- a kisebbségi közoktatás tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a 

nemzetiségi nevelés, oktatás anyaországi együttműködésével megvalósítandó 
feladatok; 

 
- az oktatási alapítványok és közalapítványok támogatása; 
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- közoktatási testületek, bizottságok, országos szakmai szervezetek működésének 
biztosítása. 

 
 
Felsőoktatás 
 
A felsőoktatás egészére 2009-ben 232,8 milliárd forint költségvetési támogatás 
fordítható, miután az eredetileg tervezett előirányzat csökkentésre került 2,1 milliárd 
forinttal az adó- és járuléktörvények módosításának hatásaként. Az előirányzatokban 
ugyan számszerűen nem jelenik meg, de növeli a támogatottságot az a 0,8 milliárd 
forint összegű, - eredetileg 2009-re tervezett - felsőoktatási beruházási és felújítási 
támogatás, amelyeknek megvalósítása a 2008. évre előrehozásra került.  
 
A felsőoktatási intézmények tervezett támogatása 196.468,4 millió forint. Ez a 2008. 
évi tervezettet 5.348,2 milliárd forinttal meghaladó támogatási előirányzatnál 2,8%-kal 
magasabb.  
 
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. évi ügydöntő 
népszavazás eredményeként a hallgatók nem fizetnek képzési hozzájárulást. A 
2008/2009-es tanévben már 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 lesz a kibocsátás. Ennek következtében a közel háromszáz akkreditált 
mesterszakon (MA, MSc) 2009. év szeptemberétől 21.700 államilag támogatott 
hallgatóval megindul a képzés. A 2009-es költségvetési évben kerül sor az új képzési 
szakszerkezet felülvizsgálatára, valamint a Bologna-folyamat kétévenként esedékes 
ország jelentés alapján történő nemzetközi értékelésére.  
 
A hatályos felsőoktatási törvény (2005. évi CXXXIX. törvény) értelmében az új 
szabályok szerinti felvételi eljárásra az alapképzésben harmadik alkalommal került sor. 
A mesterképzésben az intézmények között pályázati rendszerben kerül elosztásra 2008 
őszén az államilag támogatott felvehető helyek száma. A jelentkezők a januári és a 
júliusi felvételi időszakokban intézményi felvételi vizsgák alapján folytathatják 
tanulmányaikat. A mesterszakos képzés felfutó rendszerű indításával egyidejűleg 
2009-ben fejezik be tanulmányaikat a korábban főiskolai képzésre felvett hallgatók. 
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2009. év január 1-jétől a Szent István Egyetembe (Gödöllő) beolvad a Tessedik 
Sámuel Főiskola (Szarvas), s így eggyel csökken az állami felsőoktatási intézmények 
száma.  
 
A felsőoktatási intézmények közoktatási feladatellátása is bővül egy önkormányzati 
iskola fenntartói feladatainak átvételével, valamint folytatódik a pécsi egészségügyi 
szolgáltatás integrációja a Pécsi Tudományegyetemhez.  
 
A tárca felügyelete alá tartozó állami felsőoktatási intézmények a költségvetési 
támogatásukat – a 2009. évben már 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. 
 
 
Kultúra 
 
Az OKM Kulturális Modernizációs Programja határozza meg a kultúra állami 
finanszírozásának alapvető irányait. Ennek megfelelően a tárca számos program 
megvalósulásához járul hozzá, így a vidéki közművelődési intézmények, könyvtárak, 
múzeumok, ifjúsági klubok felújítására, revitalizációjára nyújt forrást. Továbbra is 
kiemelt szempont nemzeti örökségünk megőrzése (Alfa program), folytatódik a népi 
kultúra támogatása, továbbá a fiatalok önszerveződő művelődési törekvéseinek 
segítése is. 
 
Az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program keretében biztosított támogatás 
céljai: 
 
- a kulturális esélykülönbségek csökkentése; 
- a helyi, a kistérségi, a megyei és a regionális közművelődési intézmények 

infrastruktúrájának megújítása; 
- a kulturális értékekhez, a néphagyományhoz való hozzáférés biztosítása; 
- az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű csoportok hozzáférésének elősegítése; 
- a tárgyi és szellemi kulturális örökség színtereinek, állományának és 

szolgáltatásainak fejlesztése. 
 
A kulturális alapítványok támogatásának keretén belül a tárca a kiemelt jelentőségű 
kulturális alapítványok és közalapítványok működéséhez és programjaihoz nyújt 
hozzájárulást, valamint biztosítja az alkotóművészek nyugellátását. A nemzetközileg is 
jelentős filmszakmai és ágazati fejlődés elindult folyamatának továbbvitele érdekében 
kerül támogatásra a Magyar Mozgókép Közalapítvány. 
A kulturális finanszírozás egyik kiemelkedő programja a Pécs Európa Kulturális 
Fővárosa 2009. évi rendezvényei és a 2010. évi események előkészítése. Továbbra is 
támogatottak azok a kiemelt hazai művészeti társulatok, intézmények, melyek 
kiemelkedő művészeti tevékenységét a tárca már évek óta részben közvetlenül 
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finanszírozza. Támogatásban részesülnek a kiemelkedő hazai és nemzetközi 
rendezvények, fesztiválok is. 
 
 
Nemzetközi tevékenység 
 

- A kétoldalú kormányközi egyezmények, munkatervek a kétoldalú projektek 
támogatására, a hazánkban működő kulturális alapítványok ösztönzésére, 
anyanyelvi lektorok munkájának elősegítésére, a munkatervi alapon érkező 
külföldi ösztöndíjasok PhD képzésére, delegációk küldésével és fogadásával 
kapcsolatos feladatok végrehajtására jelentenek kötelezettséget. 

 
- A Világ–Nyelv Program célja a hazai idegen nyelv–oktatás fejlesztése, a 

nyelvtanulás népszerűsítése, a már beindított programok folytatása, a középtávú 
idegennyelv-oktatási stratégia megvalósítása. 

 
- A kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok körébe tartozik a magyar 

kultúra népszerűsítése és megismertetése, amely az évadok, nagyrendezvények, 
fesztiválok révén valósul meg, amely rendezvények eredményének 
megismertetését a nemzetközi kommunikációs tevékenység hivatott ellátni.  

 
- A 2009. évi nagyrendezvények közül kiemelkedik a New York-i/Washingtoni 

Magyar Kulturális Évad, valamint a Japán Emlékév eseménysorozata.  
 

- A regionális együttműködés keretében a Visegrádi Országok „V4” kulturális 
minisztereinek találkozói, a miniszteri döntések alapján kiválasztott projektek 
megvalósítása szerepelnek. 

 
- A magyar állam képviseletében a tárca által teljesítendő nemzetközi tagdíjak 

fizetési kötelezettsége többek között az OECD tagságból eredő kötelező 
nemzetközi tagdíj, az Európa Tanács programjaiban való részvételhez 
kapcsolódó tagdíj, az UNESCO tagdíj teljesítése.  

 
- A csatlakozási szerződés értelmében Magyarország részt vesz az EU Közösségi 

programokban, valamint az Európai Bizottságnak a tagállamok számára az 
oktatás és a képzés fejlesztésére irányuló kezdeményezéseiben. Ehhez a 
programokat irányító nemzetközi és hazai szervezetek szabályai, prioritásai 
alapján biztosítani szükséges az EU közösségi programjaiban és más oktatási 
kezdeményezéseiben való magyar pályázói részvételt, valamint a Közép-
Európai Felsőoktatási Hallgatói Csereprogram (CEEPUS), illetve további 
nemzetközi oktatási együttműködési programok működtetését. 

 
- AZ OECD, az Európa Tanács és EU Eurydice programok megvalósításának 

célja az OECD tagságból eredő kötelezettségeink (1998. évi XV. törvény) 
teljesítése, másrészt a szervezettekkel való együttműködésből nyerhető 
eredmények realizálása. 
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- A kulturális és oktatási szakdiplomáciai tevékenység hatékonyságának 

növeléséhez jelentősen hozzájárul a szakdiplomata hálózat kialakítása és 
bővítése. A diplomáciai ösztöndíj rendszer kidolgozás alatt van, az ahhoz 
szükséges feltételrendszer megteremtésével együtt. 

 
- A kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatokra rendelkezésre álló források 

az eddigieknél intenzívebb kulturális és oktatási jelentétet biztosítanak néhány 
kiemelt relációban, az oktatási és kulturális kapcsolatok építésében kiemelt 
szerepet játszó intézmények támogatására, a kulturális üzenetközvetítés terén 
megvalósuló oktatási és tudományos kapcsolatok fejlesztését biztosító kiemelt 
projektek előkészítésére, illetve véghezvitelére. Ezek a feladatok aláírt 
nemzetközi és oktatási szerződésekből fakadó kötelező feladatok, aláírt 
szerződések alapján történő kulturális megjelenések, UNESCO egyezmény 
alapján kötelező hazai kormányzati feladatok. 

 
- Magyarország 2004 májusa óta teljes jogú tagállamként vesz részt az Európai 

Unió döntéshozatalában. A magyar és a közös európai érdekeket együttesen 
szem előtt tartó közreműködés folyamatos előkészítő munkát igényel, amelynek 
jelentős része a hazai szakértői munka, a hatékony tagállami működést segítő 
képzések, az uniós szintű szakértői és miniszteri találkozókon való részvétel, a 
többi tagállammal és az Unió intézményeivel való folyamatos kapcsolattartás. 

 
- Az EU Oktatás és Képzés Munkaprogram biztosítja az Európai Unió lisszaboni 

stratégiájának megvalósítását az oktatás területén az Oktatás és Képzés 2010 
program keretében. A projekt a folyamathoz kötődő európai és hazai munkában 
való részvételt, illetve a hazai fejlesztési tevékenységekkel való összehangolást 
biztosítja. 

 
 
Határon túli feladatok 
 

A Magyar Köztársaság Kormánya feladatának tekinti a határon túli magyar 
közösségek támogatását nemzeti önazonosságuk, anyanyelvük, kulturális 
hagyományaik szülőföldjükön történő megőrzése és fejlesztése érdekében. Ennek 
szellemében készült el a tárca határon túli magyar oktatási és kulturális stratégiája. 
 
Mindezek megvalósítása érdekében az OKM határon túli magyarokkal kapcsolatos 
politikájának lényege a kisebbségben élő magyar értelmiség létszámának növelése, 
illetve megtartása, szellemi fejlődésének előmozdítása, illetve a magyar kisebbség 
magyarságtudatának, kultúrájának, identitásának megőrzése, amely a határon túli 
magyar köz- és felsőoktatás fejlesztésével, a szomszédos államokban élő magyarok 
elsősorban szülőföldi, illetve magyarországi tanulmányainak támogatásával, és a 
határon túli magyar szervezetekkel való kapcsolattartással, az e tevékenységben 
hatékonyan résztvevő szervezetek támogatásával valósítható meg. További törekvés, 
hogy a jövőben is bevonjuk a határon túli szakmai szervezeteket jól működő szakmai 
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tanácsainkon keresztül a támogatási prioritások kidolgozásába és a döntés-
előkészítésbe.  
 
A tárca ezért támogatja a határon túli magyarok magyarországi felsőfokú 
tanulmányait, a határon túli kihelyezett képzéseket, az önálló magyar nyelvű 
felsőoktatási intézmények munkáját, illetve a magyar nemzetiségű pedagógusok 
részére szervezett szülőföldi és magyarországi továbbképzéseket, a tankönyves 
műhelyek munkáját, tankönyvírást és szerkesztést. A minisztérium támogatja továbbá 
a határon túli közoktatás fejlesztését a diákok részére elsősorban a szülőföldön 
szervezett magyarországi oktatási programokhoz, tematikus szakmai táborokhoz, és az 
anyanyelven rendezett tanulmányi versenyekhez nyújtott támogatással, valamint – 
kiemelt figyelemmel – a nyelvi határok fenntartása érdekében szórványban folyó 
oktatás támogatásával. (A kormányzat más intézménye koordinálja az ugyanezt 
elősegítő nevelési-oktatási támogatás, tankönyv- és taneszköz támogatás 
biztosításával.)  
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1. cím Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása  
1/1 alcím Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 
 

OKM igazgatása 2009. évi előirányzatainak levezetése 
   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

fő 

2008. évi előirányzat 5 383,1 525
2008. évi 5%-os bérfejlesztés beépítése 143,8 
2105/2008. (VIII. 5.) Korm. hat. alapján státuszemelés  2
2105/2008. (VIII. 5.) Korm. hat. alapján fejezetek közötti 
szakdiplomata státusz átadás KüM-nek  -2

103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján feladat és státusz 
átadás NKTH-nak -32,6 -6

Adó és járuléktörvények módosításának hatása -29,4 
„Esélyt teremtő pedagógus” kitüntetés Új Tudás - Műveltség 
Mindenkinek Program 2009. évi OKM intézkedés részeként  40,0 

2%-os báziselvonás -107,6 
2009. évi előirányzat 5 397,3 519

 
 
A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 
103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet értelmében 2008. május 1-jei hatállyal az OKM-től 
a kutatás-fejlesztéssel és technológiai innovációval kapcsolatos feladatok ellátása az 
Nemzeti  Kutatási és Technológiai Hivatalhoz (NKTH) került. Az OKM és az NKTH 
– a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 
módosításáról szóló 2008. évi XX. törvény 2. §-ából eredő egyes feladatok 
végrehajtásáról szóló 2067/2008. (V. 31.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtására 
– fejezetek közötti előirányzat átadást hajtottak végre 2008. augusztus 1-jétől. A 
személyi juttatásokra, járulékokra és dologi kiadásokra szintre hozással együtt az 
igazgatás költségvetéséből 2009. évet érintően összesen 32,6 millió forint és 6 státusz 
került átadásra az NKTH részére.  
 
A Magyar Köztársaság Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletének 
létszámbővítéséről szóló 2268/2005. (XII. 6.) Korm. határozat, valamint a Madridban 
és Abu Dhabiban létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyekről szóló 
2105/2008. (VIII. 5.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtására az OKM és a KüM 
között létrejött megállapodás szerint 2 státusz került átadásra a KüM részére. 
 
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb 
személyi célú kifizetéseinek finanszírozásáról szóló 2062/2008. (V. 16.) Korm. 
határozat által 2008. évben központilag biztosított bérfejlesztés és járulékainak 2009. 
évi kihatásai (143,8 millió forint) az igazgatás költségvetésébe beépítésre kerültek. 
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Az adó és járuléktörvények módosításának hatásaként elvonásra került (1) 29,4 millió 
forint, illetve a báziscsökkentés miatti (2) 107,6 millió forint támogatás, továbbá az Új 
Tudás – Műveltség Mindenkinek Program 2009. évi OKM intézkedések részeként (3) 
40,0 millió forintnak az „Esélyt teremtő pedagógus” kitüntetések fedezetéül az 
igazgatás 2009. évi költségvetésébe történt beépítése egyenlegében a támogatási 
előirányzatot 97,0 millió forinttal csökkentette. 
 
A 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat az OKM igazgatása létszámát 521 főben 
hagyta jóvá, azonban az NKTH-hoz – az előírt 4 helyett 6 – átadott státusz miatt 2009-
ben a minisztérium létszáma 519 főre csökken. 
 
 
2. cím Egyetemek, főiskolák 
 
A címhez 2009-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 
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Egyetemek, főiskolák 2009. évi előirányzatainak levezetése 

   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

fő 
2008. évi előirányzat 191 120,2 52 651
Létszámváltozás - 512
Előirányzati többlet 5 348,2
2009. évi előirányzat 196 468,4 52 139

 
Az e címhez tartozó felsőoktatási intézmények 2008. évi eredeti támogatási 
előirányzatához képest a 2009. évi támogatás 5.348,2 millió forinttal (2,8%-kal), a 
bevételek előirányzata 15.340,7 millió forinttal (7,7%-kal) emelkedik. A szerkezeti 
változások és többletek között szerepelnek azok a növekmények, amelyek a hallgatói 
létszámnövekményből adódó képzési, kutatási, üzemeltetési és egyéb speciális 
feladatok többletét jelentik. Ezeknek együttes támogatási összege mintegy 7,4 milliárd 
forint. A költségvetési támogatás alakulását befolyásolta az adó és járuléktörvények 
módosításának hatásaként elvonásra került 2.074,1 millió forint.  
 
A felsőoktatási intézmények közalkalmazotti álláshelyeinek száma a 2008. évi 
engedélyezetthez képest egyenlegében 512 fővel csökken, 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 2009. évre vonatkozó saját bevételi növekmény tervezete igazodik az intézmények 
belső feladatellátásának átalakulásához.  
 
 
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  
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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 2009. évi előirányzatainak levezetése 

   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

fő 
2008. évi előirányzat 11 647,3 2 683
2008. évi 5%-os bérfejlesztés beépítése 242,6
2%-os báziselvonás -232,9
Adó és járuléktörvények módosításának hatása -150,9
MeH (KSZF)-OKM (KESZ) fejezetek közötti  41,6 12
Egyéb előirányzat változás -2,7
2009. évi előirányzat 11 545,0 2 695

 
 
A közigazgatás átalakításának előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 
1054/2006. (V. 26.) Korm. határozat, az államháztartás hatékony működését elősegítő 
szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. 
(VI. 30.) Korm. határozat, a MeH-ben, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás 
jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
létszámáról szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat, valamint a Központi 
Szolgáltatási Főigazgatóságról (KSZF) szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 
értelmében a KSZF feladat- és hatásköre kibővült, ennek következtében az OKM és a 
MeH közötti feladatátadásokra került sor, amelynek végrehajtására 2007. március 30-
án a két fejezet megállapodást kötött. Az eltelt időszakban végrehajtott szervezeti 
változások kettős működtetést okoztak, ezért a két fejezet megállapodott abban, hogy a 
Közgyűjteményi Ellátó Szervezet (KESZ) vagyonkezelésében lévő ingatlanok 
üzemeltetését ellátó 12 fő létszám és a kapcsolódó költségvetési előirányzatok (41,6 
millió forint éves szinten) 2008. augusztus 1-jei fordulónappal átadásra kerültek az 
(OKM) KESZ részére, így a vonatkozó 2009. évi előirányzatok már a KESZ 
költségvetésében szerepelnek. 
 
A címben szereplő intézményektől (1) az adó és járuléktörvények módosításának 
hatásaként 150,9 millió forint, illetve (2) a báziscsökkentés miatti 232,9  millió forint 
támogatás elvonás, továbbá (3) a 2008. évben központilag biztosított bérfejlesztés és 
járulékainak 2009. évi költségvetésbe történt 242,6 millió forint összegű beépítése 
egyenlegében a támogatási előirányzatot 141,2 millió forinttal csökkentette. 
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A 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozatban foglalt szervezeti intézkedések során a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól 2007. január 1-jén átvett Közlekedési 
Múzeum 2009. január 1-jétől az Országos Műszaki Múzeumba integrálódik. Az 
integrált intézmény Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum néven működik tovább. 
A címben szereplő intézmények bevételi előirányzata a bázis évhez viszonyítva 
1.354,3 millió forinttal növekszik, támogatási előirányzatuk 102,3 millió forinttal 
csökken, létszámuk a MeH-KSZF-től átvett 12 fővel megemelkedik. 
 
 
4. cím Művészeti intézmények 
 
A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 
 

Magyar Állami Operaház  
Pesti Magyar Színház  

 
Művészeti intézmények 2009. évi előirányzatainak levezetése 

   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

fő 
2008. évi előirányzat 6 090,5 1 176
2008. évi 5%-os bérfejlesztés beépítése  78,3 
2%-os báziselvonás -121,9 
Adó és járuléktörvények módosításának hatása -64,3  
Egyéb előirányzat változás 32,1  
2008. évi intézkedések bázisba építése (céltartalékból Pesti 
Magyar Színház) 0,6  

Létszámváltozás                          -28
2009. évi előirányzat 6 015,3 1 148

 
 
A cím támogatási előirányzata az (1) adó és járuléktörvények módosításának 
hatásaként számított 64,3 millió forint, illetve a (2) báziscsökkentés miatti 121,9  
millió forint támogatás elvonás, továbbá a (3) 2008. évben központilag biztosított 
bérfejlesztés és járulékainak 2009. évi 78,3 millió forint összege, valamint a (4) 
2004/2008. (I. 24.) Korm. határozat szerinti intézkedés alapján 0,6 millió forint 2009. 
évi beépítése a címben lévő két intézmény támogatási előirányzatát összességében 
107,3 millió forinttal csökkentette. A 32,1 millió forint egyéb előirányzat növekedés 
(1) 34,6 millió forint felújítási előirányzat csökkentésének (a felújítási feladatok 2008-
ra történő előrehozására tekintettel), illetve (2) 66,7 millió forint támogatás 
visszapótlásának (a Magyar Állami Operaház dologi kiadási előirányzatára) 
egyenlege. 
 
A bevételi előirányzat a bázisévhez viszonyítva 177,3 millió forinttal (ebből Magyar 
Állami Operaház 162,3 millió forint) növekszik, a támogatási előirányzat 75,2 millió 
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forinttal (ebből Magyar Állami Operaház 49,9 millió forint), míg a létszám 28 fővel 
(Magyar Állami Operaház) csökken.   
 
 
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 2009. évi előirányzatainak levezetése 

   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

fő 
2008. évi előirányzat 8 847,6 1 083
2008. évi 5%-os bérfejlesztés beépítése  150,3
2%-os báziselvonás -177,0
Adó és járuléktörvények módosításának hatása -55,3
Egyéb előirányzat változás 274,3
Létszámváltozás 4
2009. évi előirányzat 9 039,9 1 087

 
 
Az (1) adó és járuléktörvények módosításának hatásaként számított 55,3 millió forint, 
illetve a (2) báziscsökkentés miatti 177,0 millió forint támogatás elvonás, továbbá a (3) 
2008. évben központilag biztosított bérfejlesztés és járulékainak 150,3 millió forint 
összegű 2009. évi beépítése a címben lévő intézmények támogatási előirányzatát 
összességében 82,0 millió forinttal csökkentette. A 274,3 millió forint egyéb 
előirányzat növekedés (1) 46,0 millió forint felújítási előirányzat csökkentésének (a 
felújítási feladatok 2008-ra történő előrehozására tekintettel), illetve (2) 320,3 millió 
forint támogatási többlet (Balassi Intézet részére 166,0 millió forint nemzetközi 
ösztöndíjakra, 100,0 millió forint a Külföldi Kulturális Intézetekben külszolgálatot 
teljesítő köztisztviselők devizaszorzó emelés miatti ellátmányának növelésére és a 
lektorok, vendégoktatók bérének rendezésére, 50,0 millió forint a „Magyar Nyelv 
Éve” programjaihoz, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 
részére 3,0 millió forint ösztöndíjak kiegészítéséhez, a Kulturális Örökségvédelmi 
Szakszolgálat  és a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus részére 
1,3 millió forint vagyon-, munka-, tűzvédelmi feladatokra) egyenlege. 
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A címben szereplő intézmények bevételi előirányzata a bázisévhez viszonyítva 536,5 
millió forinttal, a támogatási előirányzata 192,3 millió forinttal, míg a létszáma 4 fővel 
(Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus) növekszik. 
 
 
7. cím Egyéb oktatási intézmények 
 
A cím az alábbi intézmények előirányzatait tartalmazza: 

 
OKM Támogatáskezelő Igazgatósága  
Oktatási Hivatal  
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

 
 Egyéb oktatási intézmények 2009. évi előirányzatainak levezetése 

   
 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés Támogatás 

Engedélyezett 
költségvetési 
létszámkeret  

fő 
2008. évi előirányzat 3 691,8 560
2008. évi 5%-os bérfejlesztés beépítése  89,1 
2%-os báziselvonás -73,8 
Adó és járuléktörvények módosításának hatása -36,9 
Egyéb előirányzati változás 900,0 
2009. évi előirányzat 4 570,2 560

 
Az (1) adó és járuléktörvények módosításának hatásaként számított 36,9 millió forint, 
illetve a (2) báziscsökkentés miatti 73,8 millió forint támogatás elvonás, továbbá a (3) 
2008. évben központilag biztosított bérfejlesztés és járulékainak 89,1 millió forint 
összegű 2009. évi beépítése a címben lévő intézmények támogatási előirányzatát 
összességében 21,6 millió forinttal csökkentette. A 900,0 millió forint egyéb 
támogatási előirányzat növekedésből (1) 240,0 millió forint az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet működési támogatásának kiegészítésre, az (2) Új Tudás – Műveltség 
Mindenkinek Program 2009. évi OKM intézkedésekhez kapcsolódóan az OKM 
Támogatáskezelő Igazgatóság részére 360,0 millió forint az uniós forrásokból 
támogatott közoktatási projektek hatékonyságának növeléséhez, menedzselésére és az 
Oktatási Hivatal részére az ellenőrzési kapacitás növeléséhez került beépítésre.  
 
A címben lévő intézmények bevételi előirányzata a bázisévhez viszonyítva 712,2 
millió forinttal, a támogatási előirányzata 878,4 millió forinttal növekszik. 
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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 „B” oktatási épület rekonstrukció   35,0 MFt 
A több épületből álló Főiskola rekonstrukciója évek óta folyamatban van, melynek 
keretében 2009. évben laboratóriumok kialakítására kerül sor. 
 
11/1/3/10  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K” épület alap 
megerősítés            660,0 MFt 
Az épület közel 10 éve kezdődött rekonstrukciója folytatódik 2009-ben. Az épület 
alap-megerősítése a legsürgősebb, erre a megépítés óta bekövetkezett lassú, de 
folyamatos egyenlőtlen süllyedés megállítása miatt van szükség. A legsúlyosabb 
problémát a déli szárny 40 centiméteres süllyedése okozza, amelyet már sikerült 
megállítani. Így az épület két végén a helyzet stabilizálódott. A 2009. évi feladat az 
épület középen történő megerősítése.  
 
11/1/3/29  Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója 75,0 MFt 
A Főiskola a XIV. kerületi Colombus utcai új campusán részben meglévő épületeket 
vett át, illetve új épülettel bővült. A színházterem épületének – amely részben a 
próbáknak, de főleg az előadásoknak ad otthont – átalakítása, illetve teljes körű 
rekonstrukciója 2008. évben megkezdődött, 2009. évben befejeződik. 
 
 
11/1/4  Kulturális beruházások 
 
11/1/4/1  Múzeumi rekonstrukció        949,0 MFt 
Az előirányzatból történik az Iparművészeti Múzeum nem halasztható 
rekonstrukciójának teljes körű felmérési, tervezési előkészítése, a Természettudományi 
Múzeum évek óta zajló felújításának folytatása, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum raktárfejlesztése, az Országos Széchényi Könyvtár szerverterem és más 
kapcsolódó beruházások megvalósítása. 
Az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program keretében több múzeumban 
valósulnak meg fejlesztések. 
 
11/1/4/2  Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom)             976,8 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 folyamatban van, a 
kivitelezővel történt megállapodás alapján a beruházás műszaki készültsége nem 
marad el a pénzügyi teljesítéstől. 
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11/1/4/5  Örökségvédelmi fejlesztések        943,0 MFt 
Az előirányzat műemléki-örökségvédelmi beruházások támogatására szolgál, amelyek 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, illetve a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 
közreműködésével valósulnak meg. Az előirányzatból 500,0 millió forint az Új Tudás  
– Műveltség Mindenkinek Program keretében tervezett fejlesztések fedezete. 
 
 
11/2 alcím  Normatív finanszírozás 
 
11/2/1  Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata 
                    3.845,0 MFt 
Az előirányzat tartalmazza: 

• az egyházi és alapítványi intézmények államilag finanszírozott nappali tagozatos 
első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, mesterképzésben, valamint az 
első felsőfokú szakképzésben résztvevő 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); 

• 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, segíti a felsőoktatási intézmények 
értelmiségképző feladatainak megvalósítását, a hallgatói sport, kulturális és 
művelődési közösségek tevékenységéhez nyújtandó támogatást 11.900 
Ft/hallgató/év 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; 
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• 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 
Az előirányzat a közoktatási közfeladatokat végző, nem állami közoktatási 
intézményeket fenntartók költségvetési törvényben meghatározott normatív, egyéb és 
kiegészítő támogatásának, az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program keretében 
megvalósuló feladatok támogatásának, valamint a finanszírozáshoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási, monitoring és ellenőrzési feladatok fedezetének, továbbá a 
közoktatási megállapodások finanszírozásának forrását teremti meg. 
 
11/2/3/1  Humánszolgáltatások normatív állami támogatása         77.042,0 MFt 
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 
kiegészítő támogatás feltételeinek megállapításával, továbbá a folyósításával és a 
felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. 
 
11/2/3/2  Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 
                     20.000 MFt 
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)    100,0 MFt 
A tervezett előirányzat a más fejezethez tartozó állami felsőoktatási intézményeknél 
indított (nem katonai és rendvédelmi) szakokhoz kapcsolódó – az államilag támogatott 
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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 a 
felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartási normatívák az 
egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti szakjain államilag támogatott hallgatói után 
biztosítható képzési és fenntartási költségvetési támogatását tartalmazza, figyelembe 
véve a hallgatói létszám és a normatívák változását is. 
 
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 fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatására is. 
 
11/2/10  Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)           5.700,0 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 támogatást tartalmazza, figyelembe véve 
a hallgatói létszám és a normatívák változását is. 
 
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 fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatására is. 
 
11/2/11  Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)       2.750,0 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. 
 
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 fogyatékkal élő hallgatók kiegészítő támogatására is. 
 
11/2/17  Gyakorlóiskolák normatív támogatása       150,0 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. 
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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 – idegennyelvi 
évfolyamokat indítanak és négy gyakorló iskolában folyik művészeti szakképzés. A 
középfokú nevelés–oktatás 9-13. évfolyamán több mint 5000 tanuló ellátását 
biztosítják, mintegy 2200 pedagógus vesz részt a nevelési–oktatási feladatok 
ellátásában. 
 
11/4 alcím  Közoktatási feladatok támogatása 
 
11/4/9  Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi 
előirányzata            100,0 MFt 
Az előirányzat teremt fedezetet a nem önkormányzati szakmai szolgáltatások és 
szakszolgálatok fenntartásához a miniszter által kötött közoktatási megállapodásokban 
vállalt kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzatból kerül biztosításra az egyéb, a 
nem állami intézményfenntartókkal kötött megállapodások alapján a központi és 
nemzetközi kötelezettségek teljesítésének, 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               1 150,0 MFt 
Az előirányzat a kétszintű érettségi vizsga megszervezésével és 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. 
 
11/4/23  Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés     978,6 MFt 
A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy 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. 
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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. 
 
 
11/4/27  Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek 
támogatása            101,0 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. 
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11/4/29  Közoktatás speciális feladatainak támogatása     630,0 MFt 
A közoktatás-fejlesztési stratégia megvalósítása keretében  

• a minisztérium által kidolgozott egészségfejlesztési- és drogprevenciós 
stratégia, a környezeti nevelés, az erdei iskola/óvoda program, a nemzetközi 
Globe program, az Ökoiskola, Zöld óvoda program, a nevelési-oktatási 
intézmények biztonsága, az egyes iskolai és diáksport feladatok, térségi, 
kistérségi feladatok támogatására kerül sor. Ez az előirányzat biztosít forrást a 
stratégia részelemeinek megvalósítását megalapozó kutatások, a célok, 
feladatok megvalósítását segítő szaksajtó támogatására; 

• megvalósul a Nemzeti Alaptanterv (NAT) implementációja, annak 
kommunikációja, a jogszabály értelmezésekkel történő kiadása, iskolákhoz 
eljuttatása, a belőle fakadó fejlesztési feladatok támogatása, illetve egyéb 
tartalmi szabályozással összefüggő kerettantervek fejlesztése, szakmai 
ajánlások kiadása, hazai és nemzetközi együttműködések, szakrendszerű, illetve 
nem szakrendszerű oktatásban a hangsúlyváltást támogató program 
kialakításának támogatása; 

• az előirányzat nyújt fedezetet a közoktatás költség-hatékonyságának és 
irányításának javítása érdekében – térségi, kistérségi tervezési rendszerek 
fejlesztéséhez –, valamint a szöveges értékelés segítéséhez; 

• fedezetet nyújt a közoktatási törvényben előírt központi oktatási információs 
rendszerek, személyi nyilvántartások megvalósítására; 

• biztosítja a digitális tananyag és taneszköz akkreditáció megteremtéséhez, 
valamint az infokommunikációs technológiai (IKT) eszközökhöz kapcsolódó 
korszerű pedagógiai módszertan bevezetéséhez szükséges támogatás fedezetét; 

• az előirányzat biztosítja továbbá a tehetséggondozást, a tehetséggondozó 
versenyek szervezését, melyek célja a diákok tehetségének mielőbbi 
felismerése, egyes készségekben kiemelkedő tanulók támogatása tehetségük 
kibontakoztatásában. A tehetség-kibontakozásban fontos szerepet játszanak az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek, a művészeti tanulmányi 
versenyek, valamint a Kazinczy-díj Alapítvány által szervezett anyanyelvi 
versenyek. Több évtizedes hagyományoknak megfelelően támogatásban 
részesülnek a diákolimpián és egyéb nemzetközi tanulmányi versenyen 
hazánkat képviselő magyar diákok, valamint a 7. és a 8. évfolyamos tanulók 
számára szervezett országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi 
versenyek; 

• ez a forrás nyújt fedezetet a nemzetiségi oktatás fejlesztésével kapcsolatos 
feladatok ellátására (tankönyv-fejlesztés, anyanyelvű pedagógusok képzése, 
nemzetiségi óvó- és tanítóképzés, kerettantervek fejlesztése, szakértői hálózat 
kiépítése, kutatások, módszertani továbbképzések), valamint a hátrányos 
helyzetű tanulók támogatására. 
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• az előirányzat nyújt fedezetet az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program 
keretén belül az Arany János Kollégiumi Program bővítésére, valamint a 
pedagógus ösztönzést elősegítő „kutató tanár” ösztöndíj költségeire. 

 
11/4/30  Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat       200,0 MFt 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szabályozza a Közoktatás 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. 
 
11/4/31  Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok    128,0 MFt 
Az előirányzat biztosítja az önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények 
tevékenységét segítő központi pályázati forrásokhoz kapcsolódó adminisztrációs és 
értékelési feladatok fedezetét. Az előirányzat felhasználásával kiszélesíthető az 
önkormányzati intézmények közoktatási feladatellátásának tanügy-igazgatási és 
jogszerűségi ellenőrzése. Az Állami Számvevőszékkel együttműködve biztosítható a 
közoktatási tevékenységek finanszírozására biztosított normatív támogatások és egyéb 
állami források felhasználásának ellenőrizhetősége. 
 
11/4/33  Nemzetiségi oktatási feladatok          47,5 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. E programok kiterjesztése kiemelt feladat. 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 
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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).  
 
11/4/34  Nemzeti Tehetség Program        500,0 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 segítse 
annak kibontakoztatásában, a tehetség hasznosulásának támogatása. A Nemzeti 
Tehetség Program megvalósítását szolgáló Nemzeti Tehetség Alap előirányzat 
felhasználására vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben határozza meg a 
Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának első kétéves, 2009-2010. évekre szóló 
részletes cselekvési programjára vonatkozó kormányhatározatban foglalt 
célkitűzésekkel egyidejűleg. 
 
 
11/5 alcím  Felsőoktatási feladatok támogatása 
 
11/5/4  Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak        50,0 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       200,0 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. Az előirányzat továbbá fedezetet nyújt olyan speciális feladatok 
támogatására is, amelyek a normatív támogatás által fedezni kívánt célok 
megvalósulását segítik elő.  
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11/5/33  Felsőoktatási információs rendszerek működtetése EISZ-koordináció 
             500,0 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 
kiadását, valamint minden olyan adat kezelését végzi, amelyet a vonatkozó 
jogszabályok az érintettek feladatkörébe utalnak. A hallgatók és a foglalkoztatottak 
létszáma több mint 500 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 
             161,0 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 feltételét.  
 
11/5/35  Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása        50,0 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           50,0 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. 
 
11/5/42  Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, 
tehetséggondozás támogatása         250,0 MFt 
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 
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támogatási megállapodást a felsőoktatásról szóló törvény 128. § (3) bekezdése 
értelmében legalább három évre kell kötni. 
 
A kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozó műhelyek 
támogatására a felsőoktatásról szóló törvény 66. §-a értelmében a fejezet támogatást 
biztosít. A felsőoktatási törvény biztosítja a jogi hátterét a hazai és nemzetközi 
viszonylatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó felsőoktatási intézmények 
támogatásához, valamint a többciklusú képzés keretei között a tehetséges hallgatókkal 
foglalkozó szervezeti formák (diákkör, tehetséggondozó műhelyek, TDK, stb.) 
támogatásához, amelyhez az intézmények pályázat alapján juthatnak. 
 
11/5/44  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása   250,0 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.  
 
A felsőoktatási törvény 127. § (3) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott jogcímen 
biztosított támogatások együttes összegének kettő ezrelékét kell biztosítani a MAB 
feladatainak támogatására.  
 
11/5/45  Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása       70,0 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. 
 
A felsőoktatási törvény 127. § (3) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott jogcímen 
biztosított támogatások együttes összegének hét tized ezrelékét kell biztosítani az FTT 
feladatainak támogatására.  
 
 
11/7 alcím  Egyéb feladatok támogatása 
 
11/7/4  Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása          1.072,5 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 
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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.  
Az Oktatási Hivatal a képesség-kibontakoztató, integrációs, illetve óvodai fejlesztő 
program szervezésére pályázati úton támogatást elnyert fenntartók esetében szakértők 
bevonásával ellenőrzést szervez. Ha a szakmai ellenőrzés tanügy-igazgatási 
szabálytalanságokat tár fel,  hatósági ellenőrzésre kerül sor. 
A hazai és az európai cigány kultúra méltó bemutatása érdekében a művészeti és 
hagyományápoló csoportok, alkotóműhelyek helyszínének biztosítására, képzések, 
színházi programok, hangversenyek, ünnepi műsorok, koncertek lebonyolítására, 
konferenciák befogadására, múzeum és kutatóközpont, valamint szakmai műhely 
kialakítására létrehozandó, állami felelősségvállalással működő országos Roma 
Kulturális Központ számára támogatás nyújtására kerül sor. 
A szegregációs programok monitoringja és a Roma Kulturális Központ támogatása az 
Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program keretében valósul meg. 
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                2.400,0 MFt 
2009. évben tovább folytatódik az 1016/2005. (II. 25.) Korm. határozat alapján 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. 

Az integrációs programok támogatásából 400,0 millió forint fedezetét az Új Tudás – 
Műveltség Mindenkinek Program biztosítja. 
 
11/7/18  Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása    800,0 MFt 
A határon túli magyar ösztöndíj és oktatói támogatás program 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 
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nemzetiségű magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert 
hallgatók, diákok és oktatók támogatására, tanulmányaik/tevékenységük feltételeinek 
biztosítására szolgál. Tartalmazza az alap-, posztgraduális (kutatói, PhD/DLA) és 
részképzésben résztvevő hallgatók ösztöndíját, a rendszeres tanulmányi 
támogatásokat, a költségtérítéses képzésben résztvevő 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 szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényből (a 
„kedvezménytörvény”-ből) fakadó kötelezettségek: 

• a magyarországi pedagógus-továbbképzések biztosítása; 
• a határon túli magyar közoktatás szakmai szervezeteinek és 

intézményrendszerének fenntartása, fejlesztése; 
• az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedő, illetve a hiánypótló 

szülőföldi évközi pedagógus-továbbképzések és a szülőföldi nyári akadémiák 
támogatása; a tankönyves műhelyek munkájának, a tankönyvírás és szerkesztés 
támogatása; 

• a határon túli magyar, illetve a régiók közötti közös tankönyvírás elősegítése, 
fejlesztése; 

• a magyar anyanyelvű közoktatásban tanuló diákok számára szervezett 
szülőföldi és nemzetközi szaktárgyi elméleti és gyakorlati tanulmányi 
versenyeken való részvétel, illetve a közoktatás minőségi javítását célzó egyéb 
programok támogatása;  

• a nyugati szórvány anyanyelv- és identitás megőrzésére, fejlesztésére 
vonatkozó projektek, így a pedagógusok, oktatók továbbképzésének, oktatási 
segédanyagok és tankönyvek készítésének, mobilitási programoknak a 
biztosítása; 

• a magyarországi speciális iskolákban tanuló fogyatékos határon túli diákok 
ösztöndíjának biztosítása; 

• államilag támogatott képzés biztosítása a határon túli magyarok számára, 
pályázati úton; 

• az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a szomszédos államok között 
megkötött nemzetközi kétoldalú munkatervek nemzetiségi fejezetének 
értelmében ellátandó szakmai tevékenység biztosítása; 

• a szomszédos országokban működő diák-, hallgatói (ernyő)szervezetek 
tevékenységének támogatása; 

• a Julianus Testvériskola Programban részt vevő intézmények költségeinek 
támogatása; 

• a szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel kapcsolatos kutatásokat 
folytató magyarországi és határon túli szervezetek programjainak támogatása; 

• a határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos tájékoztató, tehetséggondozó 
tevékenységet végző szervezetek működésének és programjainak támogatása; 

• a Magyarországon lebonyolításra kerülő határon túli magyar anyanyelvű 
szakmai tábor költségeinek támogatása, illetve a szülőföldön megrendezésre 
kerülő tematikus szaktáborok, valamint a magyarországi és nemzetközi 
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tanulmányi struktúrába integráló szülőföldi és anyaországi tanulmányi 
versenyek térítéséhez történő hozzájárulás; 

• a szórványban folyó oktatási tevékenység támogatásával a teljes kárpát-
medencei szórványvidékek központjaiban és területein zajló anyanyelvi tanítás, 
valamint lehetőség szerint a moldvai csángó vidékről közoktatási képzésre 
jelentkezett és kiválasztott tanulók bentlakási és járulékos költségeinek 
fedezése. 

A pályázatok a Balassi Intézettel közösen kerülnek lebonyolításra. 
 
A határon túli felsőoktatás támogatása program keretében a szlovákiai magyar nyelvű 
állami Selye János Egyetem (amelynek finanszírozása a Pro Selye Universitas 
Közhasznú Alapon keresztül valósul meg) és az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar 
nyelvű képzéseinek működéséhez, fejlesztéséhez, továbbá egyes magyarországi 
felsőoktatási intézmények székhelyen kívüli képzéseivel kapcsolatos költségeihez és a 
szülőföldi képzési hely működéséhez történik hozzájárulás. E fejezeti támogatás segíti 
a vendégtanári feladatok ellátását a határon túli oktatási intézményekbe kiutazó 
magyarországi tanárok költségeinek támogatása révén. A Selye János Kollégium 
támogatásának célja a szervezet által működtetett székhelyen kívüli képzések 
(Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar – kifutó rendszerben –, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Kar) 
működéséhez történő hozzájárulás. A legfontosabb feladat a 2009. évben kifutó 
képzések működési feltételeinek biztosítása. 
 
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 szervesülését is segítik. Ennek érdekében az 
előirányzat a határon túli magyar kultúra támogatására pályázati úton az alábbi 
projektek megvalósításához biztosít támogatást: 

• a határon túli magyar közösségek közművelődési tevékenységére, különös 
tekintettel a felnőttképzésre és a kézműves házak közösségi programjaira; 

• a szomszédos országokban működő hivatásos színházi intézmények 
(kőszínházak, báb- és gyerekszínházak, alternatív társulatok és színművészeti 
karok) tevékenységére, különös tekintettel az új színházi produkciókra; 

• a határon túli magyar írók alkotói ösztöndíjakkal történő támogatására; 
• a határon túli magyar közművelődési könyvtárak állománygyarapítási és 

fejlesztési programjaira; 
• a szomszédos országokban működő hivatásos, illetve az adott régióban 

kiemelkedő jelentőségű amatőr néptánc-együttesek művészeti tevékenységére, 
különös tekintettel az új táncprodukciókra és a táncházak működtetésére; 

• a határon túli zenei és képzőművészeti programokra; 
• a szomszédos országok kulturális teljesítményeinek magyarországi bemutatását 

szolgáló rendezvényekre. 
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A pályázatok a Hungarofest Kht-val közösen kerülnek lebonyolításra. 
 
 
11/10  alcím Alapítványok, közalapítványok támogatása 
 
11/10/1  Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása           1.005,0 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 pályázata, 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.  
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. 
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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 
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. 
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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   3.117,5 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 
kuratóriumi díjakra, továbbá 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. 
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. 
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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 tárca támogatást. 
A Magyar Történelmi Film Közalapítvány a XX. századi történelem filmes 
megörökítéséhez, valamint a közalapítvány működéséhez kap támogatást. 
 
11/10/3  Oktatásért Közalapítvány támogatása        33,2 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         80,0 MFt 
Az előirányzat felhasználásának elsődleges célja a kétoldalú nemzetközi 
megállapodásokban, oktatási 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. 
 
11/11/6  Nemzetközi tagdíjak         247,1 MFt 
Az előirányzat a tárca nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez 
biztosít forrást, többek között az OECD tagságból eredő kötelező nemzetközi tagdíj-
befizetési kötelezettségre, az Európa Tanács programjaiban való részvételhez 
kapcsolódó tagdíjra, valamint az UNESCO tagdíjra.  
 
11/11/7  EU közösségi programok        118,0 MFt 
A Csatlakozási szerződés értelmében Magyarország részt vesz a Közösségi 
programokban, valamint az Európai Bizottságnak a tagállamok számára az oktatás és a 
képzés fejlesztésére irányuló kezdeményezéseiben. Ehhez biztosítani kell az EU 
közösségi programjaiban és további oktatási kezdeményezéseiben való magyar 
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pályázói részvételt, továbbá a Közép-Európai Felsőoktatási Hallgatói Csereprogram 
(CEEPUS), valamint a nemzetközi oktatási együttműködési programok működtetését a 
programokat irányító nemzetközi és hazai szervezetek szabályai, prioritásai alapján. 
 
11/11/8  Világ-Nyelv Program           50,0 MFt 
Az Oktatási Minisztérium 2003-ban átfogó idegennyelv-oktatás fejlesztési stratégiai 
programot indított Világ-Nyelv Program néven, melynek célja Magyarország 
nyelvtudás terén meglévő hátrányának csökkentése. A program a "Tudást 
Mindenkinek! cselekvési terv 2006-2010." alapján folytatódik 2009-ben is.  
 
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. A OECD-vel 
kapcsolatos feladathoz kapcsolódnak az Oktatáskutatási és Innovációs Központ, az 
Oktatási Bizottság, a PISA és az INES, az oktatási épületekkel, felszerelésekkel 
foglalkozó programban (PEB), a felsőoktatási intézmények működtetésének 
kérdéseivel foglalkozó programban (IMHE) való részvétellel együtt járó külső 
szakértői munkák is. Az előirányzat biztosítja az Európa Tanács közoktatási 
programjaiban való hatékony részvételt, valamint e programok eredményeinek 
széleskörű elterjesztését elősegítő hazai projektek megvalósítását.  
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     974,5 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, részben a nemzetközi kulturális 
egyezményekben vállalt kötelezettség teljesítésére, részben az egyezményekben nem 
szereplő, a korábbi évek magyar kultúrát bemutató rendezvénysorozatok évad szintű 
folytatására, a magyar kultúra sokszínűségének bemutatására. 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, az eddigieknél intenzívebb kulturális és oktatási jelenlét 
biztosítására néhány kiemelt relációban. Az oktatási és kulturális kapcsolatok 
építésében kiemelt szerepet játszó intézményeket támogatja a tárca a kulturális 
üzenetközvetítés terén megvalósuló, illetve az oktatási és tudományos kapcsolatok 
fejlesztését biztosító kiemelt projektek előkészítésére, illetve véghezvitelére.  
Az Európai Unió több országában lezajlott sikeres évadok, valamint a nemrégiben 
Kínában zajlott kulturális megjelenés után 2009. évben New York-ban  és 
Washingtonban kerül sor kulturális évad szervezésére .  
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2009-ben a Magyar kulturális év viszontrendezvényeként Kínai kulturális hét kerül 
megrendezésre Magyarországon.  
2009-ben ünnepeljük az Osztrák-Magyar Monarchia és Japán közötti diplomáciai 
kapcsolatok felvételének 140., illetve a kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulóját, 
amelyhez kapcsolódóan kerül megrendezésre a Japán emlékév. Az előirányzatból 
történik többek között a szakdiplomata álláshelyekhez kapcsolódó kiadások 
támogatása, a Finnugor Népek Világszövetsége Magyar Nemzeti Szervezete működési 
támogatása, a Collegium Budapest Egyesület támogatása, valamint a The Hungarian 
Quarterly negyedéves folyóirat megjelenése OKM-re jutó részének biztosítása. 
 
 
11/12 alcím  Felújítások központi támogatása 
 
11/12/1  Felsőoktatási felújítási programok       150,0 MFt 
Az előirányzat a felsőoktatási intézmények legszükségesebb felújítási munkáinak 
elvégzéséhez biztosít forrást. 
 
11/12/2  Egyéb intézményi felújítási programok        10,0 MFt 
Az előirányzat az OKM felügyelete alá tartozó intézmények elhelyezését szolgáló 
ingatlanok, illetve az általuk használt eszközök felújításához biztosít forrást. 
 
11/12/3  Nemzeti kulturális intézmények felújítása      340,0 MFt 
Az előirányzatból kerül biztosításra a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 
régészeti raktárbázisának kialakításához szükséges támogatás, valamint a fejezet 
felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhálózat évközi rendkívüli, előre nem 
tervezhető és ütemezhető, főleg életveszély-elhárítási feladatainak támogatása.  
 
11/13 alcím  Egyéb fejlesztési támogatás 
 
11/13/1  Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 

              90,0 MFt 
Az előirányzatból történik az intézményhálózat legszükségesebb felújítási feladatainak 
ellátásához kiegészítő támogatás nyújtása az egyházak igényei alapján.  
 
11/13/4  Nem állami intézmények felújítás, beruházás            2.730,9 MFt 
Az Új Tudás - Műveltség Mindenkinek Program keretében az előirányzat biztosít 
forrást az ötezer lakos feletti településeken, kerületekben működő művelődési házak 
felújításához, a tárgyi és szellemi örökségünk színtereinek fejlesztését szolgáló, 
önkormányzati muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak infrastruktúrájának 
megújításához, továbbá az emlékhelyek, veszélyeztetett, illetve kritikus állapotú 
műemlékek megóvásához, az azonnali beavatkozást igénylő, különösen a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal által kötelezéssel érintett állagmegóvási, helyreállítási, 
felújítási munkáihoz, műemlék jellegű hangszerek felújításához, megvásárlásához.  
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Tartalmazza továbbá Battonya Város Önkormányzata részére a Művelődési Ház 
épületének megvásárlásához 2007-2010 közötti időszakban évi 14,4 millió forint 
támogatás 2009. évi ütemét.  
 
 
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. Jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a vállalt 
kötelezettségeket az OKM 50%-os mértékben átvállalja.  
 
11/14/1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához  4.204,5 MFt 
Az előirányzat a 2009. évet megelőzően, illetve 2009. évben belépő oktatási-kutatási 
fejlesztések bérleti díjának támogatását tartalmazza. 
 
11/14/2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához  
                    2.511,8 MFt 
Az előirányzat a 2009. évet megelőzően, illetve 2009. évben belépő kollégiumi 
rekonstrukciók bérleti díjának támogatását tartalmazza. 
 
11/14/3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához    207,5 MFt 
Az előirányzat a 2009. évet megelőzően, illetve 2009. évben belépő diákotthoni 
férőhely-fejlesztések bérleti díjának támogatását tartalmazza. 
 
11/14/5 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához   103,6 MFt 
Az előirányzat a 2007. évben átadott berlini Collegium Hungaricum bérleti díjának 
támogatását tartalmazza. 
 
 
11/15 alcím  Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása 
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) és az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az állami vagyon feletti 
tulajdonosi jogok összességét a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyonkezelő 
Tanács gyakorolja. A Tanács feladatait ügyvezető szervként a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) látja el. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az 
MNV Zrt. között társasági üzletrészek hasznosításra való átadásáról kötött 
Megállapodás 2008. június 30-án lépett hatályba. A Megállapodásban foglalt 
korlátozásokkal az MNV Zrt. az alábbi, a Magyar Államot megillető társasági 
részesedések feletti tulajdonosi jogok gyakorlását engedte át a Minisztérium részére: 

 
 Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Közhasznú Társaság; 
 NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Közhasznú Társaság; 
 Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Közhasznú 
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   Társaság; 
 Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság; 
 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság; 
 MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Közhasznú Társaság; 
 Nemzeti Táncszínház Közhasznú Társaság; 
 Nemzeti Színház Zártkörű Részvénytársaság; 
 Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 

 
11/15/6  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok 
támogatása            180,0 MFt 
Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum 
Oktatási és Üdültetési Kht. által ellátott közhasznú szakmai feladatok kiadásainak 
finanszírozásához. 
 
11/15/7  Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 
             920,0 MFt 
Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató 
Közhasznú Társaság általános (működési, felhalmozási) költségeinek, valamint az 
OMSZI Közhasznú Társaság és a Study Transfer Kht. feladatainak finanszírozásához 
és az általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához.  

 
Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Kht. a Minisztériummal megkötött 
közhasznúsági szerződés, valamint a jogszabályokban rögzítettek alapján látja el a 
feladatát:  

 működteti és fejleszti a közoktatás információs rendszerét, ideértve a 
középiskolai felvételi rendszert, az országos közoktatási statisztikát, a 
közoktatási intézmény törzsnyilvántartást;  

 Országos Felsőoktatási Információs Központként működteti és fejleszti a 
felsőoktatás információs rendszerét, ideértve a felsőoktatási felvételi rendszer 
működtetését és fejlesztését; közoktatási és felsőoktatási diákigazolványokkal 
kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat;  

 részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
programjainak végrehajtásában. 

 
Az OMSZI Intézményfenntartó Kht. ellátja a nyugdíjas színész és pedagógus otthonok, 
valamint a gyermekintézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat, működteti a 
kínai-magyar két tannyelvű közoktatási intézményt és az Európai Iskolát. Az 
előirányzatból a Kht. által megigényelhető, de szociális és közoktatási normatívák által 
nem fedezett kiadások finanszírozhatók. 
 
A Study Transfer Program Oktatásfejlesztési Kht. feladata elsősorban a magyarországi 
és az ázsiai felsőoktatási intézmények képzési programjainak „összekötése”, kölcsönös 
elfogadásának, akkreditációjának elősegítése; a magyarországi felsőoktatási 
intézmények (elsősorban angol nyelvű) képzési programjainak népszerűsítése és 
Ázsiából – elsősorban a Távol-Keletről – hallgatók toborzása magyarországi képzési 
helyekre, és részükre teljes ügyintézés nyújtása.  
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11/15/8  Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
támogatása                  9.947,8 MFt 
Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása az alábbi közhasznú és gazdasági 
társaságok általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az 
általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához:  
 

A38 Kulturális Kht. 
Budapesti Kamaraszínház Kht. 
Budavári Vagyonkezelő és Innovációs Kht. 
Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Koncertszervező és -rendező Kht.
Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és -rendező Kht.  
Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és -rendező Kht.  
Gödöllői Királyi Kastély Kht.   
Helikon Kastélymúzeum Kht. 
Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. 
Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht.  
Játékszín Terézkörúti Színház Kht. 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.  
MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Kht.  
Magyar Fotográfusok Háza Kht. 
Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht.  
Monostori Erőd Hadkultúra Központ, Műemlék-helyreállító,  

Ingatlanfenntartó és –hasznosító Kht. 
Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
Művészetek Palotája Kft. 
Nemzeti Filmszínház Kht.  
Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht. 
Nemzeti Színház Zrt. 
Nemzeti Táncszínház Kht.  

 
Az oktatási és kulturális miniszter a statutumában foglaltak szerint az MNV Zrt. 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó közhasznú és gazdasági társaságok esetében a 
társaságokkal kötött közhasznú szerződésekben meghatározott feladatok forrását a 
továbbiakban is biztosítja. 
 
 
11/19 alcím  Kutatás-fejlesztés támogatása 
 
11/19/2  Felsőoktatási kutatási program       245,3 MFt 
A felsőoktatásról szóló törvény 67-69. §-ai és a 104. § (1) bekezdés g) pontja, 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 
támogatására. 
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11/22 alcím  EU tagsággal kapcsolatos feladatok  
 
11/22/6  EU tagságból eredő szakmai együttműködések       81,0 MFt 
 
Az előirányzat biztosítja a nemzeti részvételt az EU döntéshozatali és döntés 
előkészítő folyamataiban, szakmai bizottságaiban, oktatáspolitikai, kulturális szakmai 
kezdeményezéseiben az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal történő 
együttműködésben. Biztosítja továbbá az EU-val kapcsolatos képzések, konferenciák 
szervezését, az azokon való részvételt, tanulmányok, elemzések összeállítását, 
szakértői, tanácsadási és tájékoztató tevékenységet, az EU kulturális pályázatainak és 
kultúrpolitikájának magyarországi koordinációját, valamint az oktatás területén zajló 
Közép-európai Együttműködés keretében zajló projektek koordinációjához és 
megvalósításához kapcsolódó költségeket. 
 
11/22/8  EU Oktatás és Képzés munkaprogram         20,0 MFt 
Az előirányzat biztosítja a forrást az Európai Unió lisszaboni stratégiájának 
megvalósításához az oktatás területén az Oktatás és Képzés 2010 program keretében. 
A folyamathoz kötődő európai és hazai munkában való részvételt, illetve a hazai 
fejlesztési tevékenységekkel való összehangolást biztosítja a projekt, melynek 
keretében az éves tagállami jelentés elkészítése, jó gyakorlatok megismerése, hazai 
hasznosítása, az EU által szervezett szakpolitikai tanulást támogató klaszterekben való 
részvétel, illetve hazai szakértői tevékenységek tartoznak.  
 
11/22/9  EU elnökség kulturális megjelenése          30,0 MFt 
Az előirányzat biztosítja a 2011-es EU elnökségi felkészülés és kulturális megjelenés 
szakmai előkészítő munkálatainak költségeihez forrást. A kulturális megjelenés 
előkészítéséhez kapcsolódnak a koncepcionális és szakmai anyagok, program- és 
projekttervezetek kidolgozásának szakértői költségei, az előkészítő bizottság által 
megjelölt szakértői megbízások díjai, utazási, fordítási költségek, kiállítások és egyéb 
rendezvények előkészítésével kapcsolatos költségek, kiadványok, brosúrák, 
programfüzetek előállításának költségei. Tartalmazza továbbá az elnökségi 
felkészüléshez kapcsolódóan a trojka és a 2011 első félévi magyar elnökség kulturális 
stratégiájának és programjának előkészítéséhez szükséges megbízási és szakértői 
költségeket, tanulmányok és szakmai anyagok elkészítésének díjait, a felkészüléshez 
kapcsolódó képzési költségeket, konferenciákon, workshopokon való részvétel és 
utazások költségeit. 
 
 
11/31 alcím  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
 
11/31/3  Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek   190,0 MFt 
Az előirányzat az 1997. évi CXL. törvény, az ún. kulturális szaktörvény, előírásainak 
megfelelően a szakemberek hétévente esedékes képzésének normatív támogatására 
szolgál, továbbá ez az előirányzat a fedezete a közgyűjteményi és közművelődési 
dolgozók törvényben előírt szakirodalom-vásárlási kedvezményének is. 
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11/31/4  Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez            7.300,0 MFt 
Az előirányzat a Művészetek Palotája Rendelkezésre Állási Szerződése alapján 
fizetendő rendelkezésre állási díjra és egyéb működtetési költségekre biztosít forrást. 
 
10/31/20  Egyéb filmszakmai támogatások          10,0 MFt 
Az előirányzatból történik a hazai filmfesztiválok, valamint egyéb filmes 
rendezvények, programok előkészítésének, megvalósításának támogatása és a 
rendezvényekhez kapcsolódó díjak összegének támogatása. Az előirányzatból történik 
olyan kiemelt szakmai rendezvények létrehozásának támogatása, amelyek évről-évre 
jelentős kulturális szerepet töltenek be, nagyszámú közönséget mozgatnak meg, és 
hozzájárulnak a magyar film – mint a kulturális ágazat kiemelt területe – hazai és 
nemzetközi hírnevének további javításához. 
 
 
11/32 alcím  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
 
11/32/7  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása            4.100,0 MFt 
Az előirányzat a következő feladatokhoz nyújt támogatást: 

• 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 infrastruktúrafejlesztést szolgáló hitel 2009. 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;  

• a „20 éves a Köztársaság” programjaihoz nyújtandó támogatás. 
 
Az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program keretén belül történik a művelődési 
házak programkínálatának bővítéséhez, a hátrányos helyzetűek részére komplex 
múzeumpedagógiai és más kulturális turisztikai programok hozzáférésének (így 
utaztatás is) biztosításához támogatás nyújtása, valamint hozzájárulás az integrált 
közösségi szolgáltató terek (IKSzT) működéséhez. 
 
Az Új Tudás – Műveltség Mindenkinek Program keretében valósul meg a tárgyi és 
szellemi kulturális örökség színtereinek, állományának és szolgáltatásainak szakmai 
fejlesztése, többek között:  

• a tájházakban, emlékházakban és műszaki múzeumokban őrzött szellemi örökség 
tartalmi megújítása és elérhetővé tétele; 
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• a közgyűjtemények műtárgyállományának bővítése, a könyvtári dokumentumok 
gyarapítása; 

• az egyházi és egyéb gyűjtemények, valamint a muzeális könyvtári 
dokumentumok állományvédelme és -nyilvántartása; 

• 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              2.588,1 MFt 
Az előirányzatból történik az egyik legkiemelkedőbb program, a Pécs Európa 
Kulturális Fővárosa 2010. rendezvény támogatása. Ez a keret nyújt támogatást a 
kiemelkedő hazai és nemzetközi rendezvényekhez, fesztiválokhoz. Tovább folytatódik 
a több éve futó – pályázati alapon működő – kedvezményes kamatozású 
Könyvszakmai Hitelprogram, melynek keretében a tárca a könyvszakmai 
vállalkozások által felvett forgóeszköz hitel kamatának 50%-át fedezi. Támogatásban 
részesül a művészeti (zenei és képzőművészeti) exportirodák, valamint egyes, évek óta 
kiemelkedő művészeti tevékenységet nyújtó hazai művészeti társulatok, intézmények 
tevékenysége. Az előirányzat lehetőséget teremt arra is, hogy a minisztérium díjakat 
adományozzon a legkiemelkedőbb művészeti és közművelődési rendezvényeken.  
 
 
11/35 alcím  Civil és non-profit szervezetek támogatása 
 
11/35/3  Egyéb civil és non-profit szervezetek        190,0 MFt 
Az előirányzat az Országos Diákparlament, valamint egyéb oktatási és kulturális, 
művészeti, közművelődési szervezetek (ezen belül a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete) támogatását szolgálja.  
 
11/35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, 
bizottságok             228,7 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 
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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 
             640,0 MFt 
Az előirányzat  a TEMI-n keresztül a szakmai közösségébe tartozó területi művelődési 
intézmények támogatását tartalmazza. 
 
11/35/5/2  Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek,  
egyesületek, bizottságok támogatása          52,0 MFt 
Az előirányzat tartalmazza a TIT intézmények támogatását, az Európai Folklór Intézet 
működéséhez történő hozzájárulást, valamint a népfőiskolai mozgalom támogatását.  
 
 
11/39 alcím  Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
 
11/39/1  Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények     816,0 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                  3.305,4 MFt 
Az előirányzat a közoktatási rendszerhez kapcsolódó, az egyházak szervezésében 
ellátott hittanoktatási tevékenység támogatására szolgál. Az egyházakat megillető 
támogatási keretek megállapítása a bejelentett hittancsoportok, valamint a 
tanulólétszámok figyelembe vételével, az egyházakkal egyeztetetten történik.  
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11/39/5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése  
                    9.511,4 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. 2009. január 1-jétől a kiegészítés mértéke a ténylegesen felajánlott összeggel 
azonos mértékű lesz. A támogatások együttes alapja az egyházak számára a 
magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összege, de 
legalább a nyilatkozattal érintett évre bevallott, az összevont adóalapot terhelő, 
adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,5%-ának és az egyházak 
számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok 
összegének pozitív különbözete. E kiegészítés összegéből az egyes egyházak a javukra 
rendelkező magánszemélyek arányában részesülnek.  
 
11/39/6  Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék            9.556,0 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                 1.700,0 MFt 
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot végző egyházi személyek közösségi 
feladatvállalásuk támogatására – a Kormánnyal történt megállapodás alapján – havi 
kb. 30 ezer forint összegű, a mindenkori minimálbér 60%-át meg nem haladó 
jövedelempótló támogatást kapnak. A MAZSIHISZ – temető fenntartási célra – 
ugyanezen előirányzatból kap támogatást. 2004. évtől a határon túli katolikus, 
református, evangélikus és unitárius püspökségek részére a határon túl magyar 
szórvány gyülekezetekben magyar nyelven szolgálatot teljesítő egyházi személyek 
feladatvégzését is támogatja a tárca.  
 
11/39/9  Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb  
beruházások                  1.096,8 MFt 
Az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 
előirányzat alapvető célja az egyházi hitéleti, illetőleg közfeladatot ellátó kulturális, 
oktatási, gyűjteményi műemlékek, illetőleg városképi jelentőségű ingatlanok védelme, 
felújítása, bővítése, valamint egyéb szükséges egyházi építési beruházások támogatása, 
a már folyó beruházások folytatásának, befejezésének biztosítása. A támogatás 
felosztásának alapja elsődlegesen – de nem kizárólag – az, hogy műemléki védettséget 
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élvező ingatlanok részesüljenek költségvetési támogatásban, de a tárca több olyan új 
építési beruházást is támogatni javasol, amelyek koncepcionálisan segíthetik az 
egyházak munkáját. A programok végrehajtása során a prioritások a következők: 

• regionális és turisztikai szempontok érvényesítése; 
• az államháztartáson kívüli források bevonása;  
• az évek óta húzódó beruházások befejezése; 
• széles körű partnerség; 
• európai uniós projektelőkészítő feladatok finanszírozása. 

 
11/39/10  Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás      50,0 MFt 
Az egyházak munkáját belföldön és határon túl elősegítő, az egyházi roma missziók 
munkáját támogató és mindezek működését megerősítő előirányzat 2008. évben új 
támogatási formaként indult és 2009. évben is tovább folytatódik. 
 
 
11/41 alcím  A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése   104,5 MFt 
 
Az előirányzat a Magyar Államkincstár által 2009. évben várhatóan felszámítandó 
díjak, jutalékok fedezetére került elkülönítésre. 
 
 
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      9.770,0 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. Az előirányzat megállapítása a még 
rendezésre váró ingatlanok prognosztizált kártalanítási összegein, illetve az 
ingatlanrendezés gyorsítása során a Kormány által már elfogadott kártalanítási 
összegek várható valorizációján alapszik. 
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Zárolt egyensúlyi tartalék                 8.091,7 MFt 
 
A fejezet zárolt egyensúlyi tartalékának felhasználása a Kormány engedélye alapján 
történhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Hiller István      Dr. Veres János 
 oktatási és kulturális miniszter    pénzügyminiszter 
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