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A fejezet azonosító adatai

Fejezet száma:                                        XX.

Fejezet megnevezése:                            Oktatási és Kulturális Minisztérium Irányító
Szervezete

Székhelye:                                              1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

PIR törzsszám:                                       312583

Szektor:                                                  1091

Cím:                                                       11

Szakágazati besorolás:                           841191 Fejezetek elszámolásai (technikai szakágazat) 

Szakfeladat száma:                                751911 Fejezetek elszámolásai
                                                               751977 Fejezeti kezelésű speciális elszámolások 

ÁHT azonosító (Irányító szervezet):     038753

ÁHT azonosító (11 cím):                      005412

Adóigazgatási azonosító szám:            15312589-1-41

Számlavezető pénzintézet:                   Magyar Államkincstár
                                                             1139 Budapest, Váci út 71.

Bankszámla számok:                             10032000-01220328-50000005    Fejezeti kezelésű
előirányzat-felhasználási keretszámla

                                                              10032000-01220328-50030002    Fejezeti központi
beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla

                                                              10032000-01220328-50050000     Fejezeti
feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási
keretszámla

                                                             10032000-01220328-31000006     Fejezeti
célelszámolási forintszámla

                                                            10032000-00500005-20000002    Fejezeti letéti számla     
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11. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

1. alcím: Beruházás

1/3 Felsőoktatási fejlesztési program

1/3/9 Eszterházy Károly Főiskola „B” oktatási épület rekonstrukció
Áht azonosító: 255490
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 50,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 50,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A Gazdasági Kar oktatási épületének részbeni rekonstrukcióját a korábbi években elvégezték,
a befejező ütemben az V. és a VI. oktatási szint, továbbá a közművek rekonstrukciójára kerül
sor.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma: 

1. Eszterházy Károly főiskola „B” oktatási épület rekonstrukciója

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Eszterházy Károly Főiskola

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K” épület alapmegerősítés
Áht azonosító: 255501
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 792,2
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 792,2
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az épület középső részének megerősítése.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K” épület alapmegerősítés 

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/12 SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése
Áht azonosító: 258601
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 170,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 170,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 96,9
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 96,9

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A szabadtéri jégpálya kialakítása.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. SZIE Jászberényi Főiskolai Kar jégpálya építése és berendezése 

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Szent István Egyetem

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/13 Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés
Áht azonosító: 260189
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 180,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 180,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A fejlesztéssel a meglévő oktatási épülethez épül egy új, korszerű infrastruktúrával felszerelt
könyvtár. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Károly Róbert Főiskola könyvtárfejlesztés

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Károly Róbert Főiskola 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/21 Eszterházy Károly Főiskola Leányka u. campus befejező üteme 
Áht azonosító: 277423
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 140,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 140,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A befejező ütemmel – a teljes terület kiigazítása, tereprendezés, útvonalak, közlekedési utak
rekonstrukciója, tereptárgyak, domborzati kialakítása – a kertészeti munkákat kell elvégezni
annak érdekében, hogy az ott lévő létesítményeket akadály nélkül meg lehessen közelíteni. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Eszterházy Károly Főiskola Leányka u. campus befejező üteme 

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Eszterházy Károly Főiskola

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/22 Kiemelt felsőoktatási beruházások előkészítése 
Áht azonosító: 277434
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 30,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 30,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A minisztérium által támogatott, a következő években induló fejlesztési programok,
beruházások előkészítésének, megalapozásának fedezetét biztosítja az előirányzat.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Felsőoktatási intézmények beruházásainak előkészítése

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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1/3/23 ELTE Múzeum krt. 6-8. épület rekonstrukció befejezése 
Áht azonosító: 277901
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 250,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 250,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az ELTE Múzeum krt. 6-8. sz. alatti épület külső rendbetételére, rekonstrukciójára (tetőzet,
homlokzat stb.) kerül sor.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. ELTE Múzeum krt. 6-8. épület rekonstrukció befejezése

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
ELTE

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/24 Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció 
Áht azonosító: 277912
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 46,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 46,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A központi terület épületeit kiszolgáló központi kazánház és a fűtési rendszer felülvizsgálata
és rekonstrukciója.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Szent István Egyetem Gödöllői Campus fűtésrekonstrukció 

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Szent István Egyetem 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/25 Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása 
Áht azonosító: 277923
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 100,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 100,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A Miskolci Egyetemi Integrált Tudásközpont (MEIT), valamint az azzal szoros kapcsolatban
lévő Regionális Inkubátor Ház Hálózat (RIHH) létrehozása, működési kereteik kialakítása és
pilot működésük megvalósítása.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Miskolci Egyetem

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/26 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hangszerbeszerzés 
Áht azonosító: 277934
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 50,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 50,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az Egyetem évek során elavult és megrongálódott hangszer állományának cseréje és pótlása.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hangszerbeszerzés

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 



13

1/3/27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció
Áht azonosító: 277945
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 350,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 350,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A Főiskola campusa az elmúlt években jelentősen megújult. Számos épület rekonstrukciójára
került sor, illetve új könyvtár létesült. A befejező ütem a főépületen kívüli kisebb épületek
(tanszékek, műhelyek stb.) rekonstrukcióját és a terület rendezését tartalmazza.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Károly Róbert Főiskola rekonstrukció

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Károly Róbert Főiskola 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/28 Dunaújvárosi Főiskola informatikai épület rekonstrukciója
Áht azonosító: 277956
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 98,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 98,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az épület felújításának, rekonstrukciójának befejező (tetőtéri) üteme. Ezzel az oktatási épület
területei bővülnek, az épület megújul.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Dunaújvárosi Főiskola informatikai épület rekonstrukciója

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Dunaújvárosi Főiskola 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/3/29 Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója
Áht azonosító: 277967
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 80,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 80,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A színházterem épületének – amely részben a próbáknak, de igazán az előadásoknak ad
otthont – átalakítása, illetve teljes körű rekonstrukciójának elvégzése.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Magyar Táncművészeti Főiskola oktatási épület rekonstrukciója

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Magyar Táncművészeti Főiskola 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/4 Kulturális beruházások

1/4/1 Múzeumi rekonstrukció
Áht azonosító: 197623
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 52,4
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 52,4
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 52,4
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 30,9
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 30,9

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A múzeumok épületében évközben szükségessé váló rekonstrukciós feladatok elvégzése és
azok előkészítése.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Magyar Nemzeti Múzeum mélygarázs

Támogatási összeg: 52,4 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Magyar Nemzeti Múzeum 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közgyűjteményi Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom)
Áht azonosító: 256145
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 1.560,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 1.560,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 1.560,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 152,2
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 152,2

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A 2054/2006. (III. 21.) Korm. határozat jóváhagyta a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)
templom rekonstrukciójának 2005-2010. időszakra vonatkozó megvalósítását, melynek 2008.
évi üteméhez szükséges forrást, valamint a vári műemlékekkel kapcsolatos aktuális feladatok
fedezetét tartalmazza az előirányzat. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Vári rekonstrukciók

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Fejezeti beruházás, valamint a Budavári Vagyonkezelő és Innovációs Kht. 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/4/3 Kulturális tevékenységek beruházásai
Áht azonosító: 256156
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 71,4
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 71,4
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 464,8
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 464,8

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A kiemelt kulturális projektek előkészítési munkái mellett a magyar Állami Operaház színpad
és ügyelői rendszer, a technológiailag és műszakilag elhasználódott színpadtechnikai
berendezés átépítésére kerül sor 2008. évben.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Kulturális tevékenységek beruházásai 

Kiemelt kulturális projektek előkészítése és a Magyar Állami Operaház
színpadtechnikai berendezéseinek átépítése.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Intézményi kör 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/4/4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése
Áht azonosító: 252067
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 180,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 180,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 136,4
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 136,4

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A Varsói Magyar Kulturális Intézet, valamint a Római Magyar Kulturális Intézet új
helyiségeinek kialakítása, a Rómában már megkezdett rekonstrukciós munkák folytatása, a
velencei magyar pavilon tetőszerkezet rekonstrukciója és egyéb állagmegőrzési munkái
kerülnek megvalósításra.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése 

Az előirányzat elsősorban a Római- és a Varsói Kulturális Intézetek, valamint a
Velencei Biennálé magyar pavilonjának rekonstrukcióját szolgálja.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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1/4/5 Örökségvédelmi fejlesztések
Áht azonosító: 252056
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 443,0
Felhalmozási költségvetés

kormányzati beruházás 443,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 596,7
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 596,7

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a kulturális műemléki-örökségvédelmi beruházások támogatására szolgál.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Örökségvédelmi fejlesztések

Műemlékvédelmi beruházások.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Műemléki ingatlanokban működő intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közgyűjteményi Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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2. alcím: Normatív finanszírozás 

2/1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata

Áht azonosító:       005719
normatív előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás  3.795,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül    3.795,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 60,2
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 60,2

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat tartalmazza:
 az egyházi és alapítványi intézmények államilag támogatott teljes idejű első

alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint
az első felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatóinak normatív támogatását 119.000
Ft/fő/10 hó normatívával számolva (tartalmazza a hallgatói létszámnövekményből eredő
többleteket is);

 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 kollégiumok, valamint a magán felsőoktatási intézmények által
fenntartott kollégiumok támogatási összegét, az államilag támogatott teljes idejű
képzésben résztvevő hallgatók kollégiumi elhelyezését 116.500 Ft/fő/10 hó normatívával
számolva;

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

 a nem állami felsőoktatási intézmények államilag támogatott teljes idejű képzésben
résztvevő hallgatóinak tankönyv- és jegyzetvásárlásához, illetve a tankönyvek és
jegyzetek előállításához, a hallgatók egészséges életmódjának kialakításához szükséges
testi-nevelési (tömegsport) feladatokhoz, hallgatói tömegsport rendezvényekhez, valamint
a kulturális tevékenységekhez, szabad művelődési formák elterjesztéséhez nyújtandó
támogatást, segíti a felsőoktatási intézmények értelmiségképző feladatainak
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megvalósítását, a hallgatói sport, kulturális és művelődési közösségek tevékenységéhez
nyújtandó támogatást 11.900 Ft/hallgató/év normatívával számolva; 

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

 a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók
támogatására szolgáló Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj nem
állami intézményekre vonatkozó költségvetési támogatását;

 a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók támogatását a felsőoktatási törvény 147. § 10.
és 10/a pontja értelmében; 

 az állami felsőoktatási intézmények nagymértékű létszámváltozásából adódó eseti jellegű,
évközi kiegészítések fedezetét;

 katonai rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó „civil” szakképzések
tekintetében az államilag támogatott hallgatók normatíváját.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata
Az előirányzat biztosítja az egyházi és alapítványi intézmények államilag támogatott
teljes idejű első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint az első felsőfokú szakképzésben résztvevő (beleértve az
ösztöndíjasokat is) hallgatóinak normatív támogatását. 
Az állami felsőoktatási intézmények nagymértékű létszámváltozásából adódó eseti
jellegű, évközi kiegészítések fedezetét, továbbá egyéb normatív támogatások fedezetét
is biztosítja.

A felosztás módja: normatív, felmérés és egyedi döntés alapján

A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények és kollégiumok,
diákotthonok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

Áht azonosító 005731
normatív előirányzat

Kötelezettségvállaló: közoktatási szakállamtitkár
Ellenjegyző: a közoktatási szakállamtitkár által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 75.000,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások 75.000,0
         ebből: államháztartáson kívüli 74.700,0
                    államháztartáson belüli 300,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 1.498,2
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 1.498,2

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartóit normatív támogatás illeti
meg a költségvetési törvény 3., 5. és 8. sz. mellékletében 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 támogatásra is fedezetet nyújt.
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2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása

A közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenntartói részére
utalandó normatív támogatás a költségvetési törvény 3., 5. és 8. sz. melléklete
szerint.

Támogatási összeg:                                                    millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

költségvetési törvény szerint

Összes támogatás
71.110,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások
71.110,0

         ebből: államháztartáson kívüli
70.960,0

                    államháztartáson belüli
150,0

A felosztás módja:
A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainak adatszolgáltatásai, elsőfokú
határozatok szerint, továbbá igénylés alapján.

A támogatásban részesíthetők köre:
A 2008. évi költségvetési törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain keresztül.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet szerint
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2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

2. Közoktatási megállapodások

A 2006. január 1-je előtt megkötött közoktatási megállapodások, illetve a 2006. évi
költségvetési törvény 30. § (1) bekezdés j) pontja, valamint a 2007. évi költségvetési
törvény 31. § (1) bekezdés k) pontja alapján meghirdetett pályázat nyertesei.

Támogatási összeg:                                                    millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

költségvetési törvény szerint

Összes támogatás
3.500,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül)
3.500,0

A felosztás módja: A megkötött közoktatási megállapodások szerint.

A támogatásban részesíthetők köre: A már közoktatási megállapodással
rendelkezők (2008. évi költségvetési törvény 31. § (1) bekezdésében felsorolt
intézményfenntartók).

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: A megállapodásokban meghatározottak szerint.
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2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

3. Közoktatási megállapodások lebonyolításának támogatása

A 2007. évi költségvetési törvény 31. § (1) bekezdés k) pontja alapján a 2007. évi
közoktatási megállapodások igénylésének és a kiegészítő támogatás feltételeinek
megállapítására, továbbá a folyósításra és a felhasználás ellenőrzésére
meghatározott feladatok

Támogatási összeg:                                                  millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

költségvetési törvény szerint

Összes támogatás
350,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások
350,0

         ebből: államháztartáson kívüli
200,0

                    államháztartáson belüli
150,0

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre: A Magyar Államkincstár Területi
Igazgatóságai, OKM Támogatáskezelő Igazgatósága, Oktatási Hivatal, szakértők és
operatív kifizetések OKM Igazgatáson keresztül.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: A szerződésekben, megállapodásokban foglaltak
szerint
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2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

4. Előző évi elszámolások alapján kiutalandó támogatás

Az előző évi elszámolások elfogadása alapján kiutalandó támogatások. 

Támogatási összeg:                                                      millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

költségvetési törvény szerint

Összes támogatás
40,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
40,0

A felosztás módja: A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainak
adatszolgáltatásai, elsőfokú határozatok szerint, az elszámolások elfogadása alapján.

A támogatásban részesíthetők köre: A 2008. évi költségvetési törvény
31. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet szerint
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2/3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

Áht azonosító 198170
normatív előirányzat

Kötelezettségvállaló: közoktatási szakállamtitkár
Ellenjegyző: a közoktatási szakállamtitkár által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 15.000,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások 15.000,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 109,4
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 109,4

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
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.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

A 2008. évi költségvetési törvény 31. § (2) bekezdése alapján

Támogatási összeg: 14.040,0 MFt

A felosztás módja:
Egyházi fenntartók adatszolgáltatása alapján, elsőfokú határozatok szerint

A támogatásban részesíthetők köre:
A 2008. évi költségvetési törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott szervezetek

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: 20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet szerint
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2/3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

2. Országos kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása

A 2008. évi költségvetési törvény 31. § (3) bekezdése alapján

Támogatási összeg: 450,0 MFt

A felosztás módja:
A kisebbségi önkormányzatokkal megkötött közoktatási megállapodások alapján

A támogatásban részesíthetők köre:
Országos kisebbségi önkormányzatok 2008. költségvetési törvény 31. § (3)-ben
meghatározottak szerint

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje:
A közoktatási megállapodásban foglaltak szerint

3. Előző évi elszámolásokból adódó kötelezettségek

Az előző évi elszámolások elfogadása alapján kiutalandó támogatások 

Támogatási összeg: 60,0 MFt

A felosztás módja: Az elszámolások elfogadása, határozatok alapján

A támogatásban részesíthetők köre:
A 2008. évi költségvetési törvény 31. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott
szervezetek

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje:
20/1997. (II. 13.) Kormányrendelet szerint
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2/3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

4. Nyilvántartási, ellenőrzési, monitoring feladatok
A KET (Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló tv.)
által előírt feladatok végrehajtása, a feladatellátással kapcsolatban felmerülő
nyilvántartási, ellenőrzési, monitoring feladatok ellátása során felmerülő költségek
fedezetének biztosítása, informatikai fejlesztési feladatok, a 2008. évi költségvetési
törvény 31. § (9)-ben meghatározott feladatok

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

költségvetési törvény szerint

Összes támogatás
450,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások
450,0

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre:
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai, Oktatási Hivatal, OKM Támogatáskezelő
Igazgatósága, szakértők és operatív kifizetések OKM Igazgatásán keresztül

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint.
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2/8  Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése  

Áht azonosító:          017914
Normatív előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 2.490,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül 2.490,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,2
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,2

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a felsőoktatási törvény 127. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, illetve a
felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatívák az egyházi
felsőoktatási intézmények hitéleti szakjain államilag támogatott hallgatói után biztosítható
képzési és fenntartási költségvetési támogatást tartalmazza, figyelembe véve a hallgatói
létszám és a normatívák változását is.

Tartalmazza továbbá a 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a alapján a költségtérítési díj
fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett költségtérítésének kompenzációját is, valamint a
a fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő normatív támogatását is.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése

A felosztás módja: Normatív felmérés, egyedi döntés alapján

A támogatásban részesíthetők köre: egyházi felsőoktatási intézmények 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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2/10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

Áht azonosító:       206587
Normatív előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 5.500,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül 5.500,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 1,4
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 1,4

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a felsőoktatási törvény 127. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az egyházi
felsőoktatási intézmények világi szakjain államilag támogatott hallgatói után biztosítható
képzési, tudományos célú és fenntartói költségvetési támogatást tartalmazza, figyelembe véve
a hallgatói létszám és a normatívák változását is.
Tartalmazza továbbá az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36. §-a alapján a költségtérítési díj
fizetése alól mentesülő hallgatók elengedett költségtérítésének kompenzációját is, valamint a
felsőoktatási intézmények normatív finanszírozására vonatkozó Kormányrendelet értelmében
az anyanyelvi lektorok és a fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő normatív támogatását
is.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)

A felosztás módja: normatív felmérés alapján

A támogatásban részesíthetők köre: Egyházi felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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2/11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

Áht azonosító: 206598
Normatív előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 2.900,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül 2.900,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 1,1
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 1,1

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a felsőoktatási törvény 127. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a magán,
valamint alapítványi fenntartói felsőoktatási intézmények államilag támogatott hallgatói után
biztosítható 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
a felsőoktatási intézmények finanszírozására vonatkozó Kormányrendelet értelmében az
anyanyelvi lektorok és a fogyatékossággal élő hallgatók kiegészítő normatív támogatására is. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok: 

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
1. Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás)

A felosztás módja : normatív, felmérés alapján

A támogatásban részesíthetők köre: alapítványi és magán felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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2/17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása

Áht azonosító:      244267
Normatív előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 120,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 70,0
munkaadókat terhelő járulékok 22,0
dologi kiadások 28,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
A pedagógusképzést folytató állami felsőoktatási intézmények által fenntartott, a
pedagógusjelöltek gyakorlati felkészítését, valamint a területi közoktatási feladatokat ellátó
gyakorlóiskolák és óvodák működéséhez a költségvetési törvényben meghatározott
közoktatási normatívák kétszerese biztosított költségvetési támogatásként. A jogosultságot a
Magyar Köztársaság 2008. évi Költségvetési törvényének 13. §-a határozza meg. A támogatás
tervezett összegét az állami intézmények költségvetése tartalmazza, az előirányzat az évközi
változások miatti többlet fedezetét jelenti.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Gyakorlóiskolák normatív támogatása

A felosztás módja: normatív, felmérés alapján

A támogatásban részesíthetők köre: állami felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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4. alcím: Közoktatási feladatok támogatása

4/9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata
Áht azonosító 207221
Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló:  közoktatási szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 100,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 100,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 8,6
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 1,2

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

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 megállapodás alapján a központi és nemzetközi kötelezettségek
teljesítésének fedezete, valamint kétoldalú tárcaközi egyezmény alapján a Hriszto Botev
Bolgár-Magyar Iskola támogatása.

Az előirányzatból megvalósuló feladatok:

- Egyházi pedagógiai intézetek támogatása: Az OKM és a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia, a Magyarországi Református Egyház Zsinat, a Magyarországi Evangélikus
Egyház képviselői 1999. január 14-én a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 81. § (8), valamint a 82. § (1) bekezdés értelmében tíz évre szóló
Közoktatási Megállapodást kötött. A megállapodás szerint az egyházak által fenntartott
nevelési-oktatási intézmények nevelő-oktató munkáját segítő pedagógiai szakmai
szolgáltatások ellátására (szakmai-szolgáltató feladatok, pedagógusok továbbképzése,
konferenciák, értekezletek szervezése, tanulmányi versenyek) nyújt fedezetet az említett
egyházak részére. 

- Református Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas) támogatása. Felhasználása:
szakmai és pedagógiai segítségnyújtás a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, valamint más
fogyatékos gyermekek fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához. A szülők, pedagógusok
szaktanácsadással való ellátása, továbbá sérült emberek társadalmi integrációjának
elősegítése is a szakszolgálat feladata.

- Zánka Kht. részére a normatíván és a közoktatási megállapodásban meghatározott
támogatáson felüli hozzájárulása. A Kht. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
81. § (8) bekezdése alapján közoktatási feladatokat vállal, és ennek keretében fenntartja és
működteti az „Egry József Szakközépiskola és Gimnázium”-ot. Az előirányzatból a
fenntartó speciális közoktatás-fejlesztési stratégiájának elemei támogathatók.

- Az előirányzatban került megtervezésre a Hriszto Botev Bolgár-Magyar iskola
működésének részleges támogatása is.
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4/9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata
Az előirányzat elsősorban – a közoktatási törvényben meghatározottak szerint,
igénybevételi elveiben az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekre
vonatkozó szabályok betartásával – a nem önkormányzati szakmai szolgáltatások és
szakszolgálatok fenntartásához, az oktatási és kulturális miniszter által megkötött
közoktatási megállapodásokban foglalt hozzájárulási kötelezettségek teljesítésére
használható fel.

Támogatási összeg: 80,0 MFt

A felosztás módja:
A korábbi években megkötött szerződések szerint, illetve egyedi döntés alapján

A támogatásban részesíthetők köre:
Nem önkormányzati fenntartású intézmények, intézményfenntartók, pedagógiai
szakmai szakszolgálatok, gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, közhasznú
szervezetek

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

2. Hriszto Botev Bolgár-Magyar Iskola működésének támogatása

A Hriszto Botev Bolgár-Magyar Iskola működésének támogatása a Bolgár
Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma és a Magyar Köztársaság
Oktatási és Kulturális Minisztériuma közötti munkaterv 7. cikke alapján

Támogatási összeg: 20,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre: Hriszto Botev Bolgár-Magyar Iskola

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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4/18 Érettségi vizsga lebonyolítása

Áht azonosító 255545
Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló:  közoktatási szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 1.150,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 528,8
munkaadókat terhelő járulékok 169,2
dologi kiadások 68,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n belülre) 384,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 38,5
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 38,3

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A kétszintű érettségi vizsga megszervezésével és működtetésével kapcsolatban 2008. évben a
Oktatási és Kulturális Minisztérium, illetve intézményei által elvégzendő feladatok, továbbá
az érettségi rendszer monitoringja, tájékoztatási és ellenőrzési feladatai; az érettségi
jogszabályok alapján történő díjvisszatérítések és támogatások előirányzatának biztosítása.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Érettségi vizsga lebonyolítása

Érettségi vizsga lebonyolításának támogatása, érettségi vizsgadíj-visszatérítés
pályázat, pedagógusok érettségire felkészítő képzéséhez és az érettségi továbbképzési
programok átdolgozásához hozzájárulás, érettségihez kapcsolódó szakmai programok
és monitoring feladatok, vizsgaleírások, vizsgarendszer felülvizsgálata, érettségi
követelményelemzés és fejlesztés, körzetközponti jegyzők feladatainak támogatása,
tájékoztatás, kommunikációs feladatok, konferencia, érettségihez kötődő nemzetközi
feladattal kapcsolatos tagdíjak

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok,
közhasznú szervezetek, költségvetési szervek és háttérintézményeik, helyi- és
kisebbségi önkormányzatok, közoktatási intézmények és fenntartóik, OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint.
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4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

Áht azonosító 255590
Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló:  közoktatási szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 760,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 400,0
munkaadókat terhelő járulékok 128,0
dologi kiadások 86,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n belülre) 146,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 25,4
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 25,4

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy az országos mérési, értékelési program
továbbfejlesztése, a nemzetközi mérési értékelési programokban történő részvétel és a
szakmai háttér kialakítása, a közoktatási feladatellátás szakmai ellenőrzése, monitoringja
biztosítva legyen. 

Az országos és teljes körű mérési rendszer szakaszos működtetésével lehetőség nyílik az
adatok hiteles, országos összehasonlítására és arra, hogy a korábbi évekkel párhuzamos
vizsgálatok összevetéséből átfogó országos képet lehessen alkotni a közoktatási törvény
évfolyamokra történő mérési előírásai szerint. Ennek érdekében folytatni kell a 2007/2008.
évi kompetenciamérések feladatainak kidolgozását, azok kisebb mintán történő bevizsgálását. 

A támogatás célja továbbá az évek óta elismerést jelentő Közoktatási Minőség Díj és rendszer
támogatása, amely lehetővé teszi a közoktatás rendszerszintű eredményességének értékelését
és figyelembe veszi az EU közoktatási minőségértékeléssel kapcsolatos ajánlásait.

Az előirányzat biztosítja a tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok,
valamint a nemzetközi feladatok finanszírozásának forrását, továbbá fedezetet nyújt a
tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatására is.
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4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma
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1. Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés
PISA, TIMSS nemzetközi mérések, a PISA elektronikus szövegek olvasásának
készségét mérő programjában való feladat, az OECD pedagógus-felmérési
programban való részvétellel kapcsolatos feladatok 2008. évi ellátása, nemzetközi
mérésekhez kapcsolódó tagdíjak. A 2008. évi országos kompetenciamérések
lebonyolításában ellátandó feladatok, a 2009. évi kompetenciamérés előkészítésével
kapcsolatos feladatok, a közoktatási feladatellátás szakmai ellenőrzése, monitoringja,
a 2008. évi Nemzetközi Kémia Diákolimpia előkészítése, az OKM által támogatott
tanulmányi és tehetséggondozó versenyek támogatása (pályázat, lebonyolítás és
nemzetközi utazás költségei). Közoktatás Minőségéért Díj és rendszer támogatása, az
Európai Iskolák Statútumáról szóló Egyezmény alapján támogatás, ösztöndíjfizetés,
tanártovábbképzés.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
760,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
400,0

munkaadókat terhelő járulékok
128,0

dologi kiadások
86,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n belülre)
146,0

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok,
közhasznú szervezetek, költségvetési szervek és háttérintézményeik, saját- és
háttérintézmények, helyi- és kisebbségi önkormányzatok, közoktatási intézmények és
fenntartóik, szakértők és operatív kifizetések az OKM Igazgatásán keresztül

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek  támogatása

Áht azonosító 255634
Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló:  közoktatási szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:         összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 101,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 40,0
munkaadókat terhelő járulékok 13,0
dologi kiadások 21,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 27,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 38,8
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 21,5

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A piaci alapon működő tankönyvellátás keretei között nem oldható meg a kispéldányszámú,
speciális előállítást igénylő gyógypedagógiai tankönyvek kiadása. Ezért a tankönyvpiac
rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény felhatalmazása alapján a miniszter a sajátos
nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő tankönyvellátásának
biztosítása céljából nyilvános pályázatot ír ki e tankönyvek fejlesztésére, megírására, a
tankönyvkiadás támogatására.
Az előirányzat a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséhez, alap- és középfokú
oktatásához, valamint a súlyosan, halmozottan fogyatékosok képzési kötelezettségéhez
kapcsolódó szakmai fejlesztési feladatok finanszírozását biztosítja.
Az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban – a kormányprogramban, a fogyatékosok
esélyegyenlőségéről szóló 1998. évi XXVI. törvényben, a 10/2006. (III. 16.) OGY
határozatban, az 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozatban foglaltak szerint – az integrált
nevelés és oktatás szakmai és szervezeti feltételeire, a napi pedagógiai munkát segítő
dokumentum-kidolgoztatásra és kiadásra helyeződik a hangsúly. Feladat a már működő
gyógypedagógiai módszertani intézmények szakmai tapasztalatainak elemzése,
hatékonyságmérés is.
Ezzel párhuzamosan a szegregált oktatást biztosító gyógypedagógiai intézmények részbeni és
fokozatos átalakításának – pályázati úton is történő – segítésével (kis)térségenként kiépül a
segítő, szolgáltató hálózat (rendszer), az intézmények közötti együttműködés. A korábbinál
hangsúlyosabban jelenik meg a szociális és az oktatási ágazat közötti együttműködés 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. Az előirányzat a nemzetiségi
tankönyvfejlesztési feladatokhoz is biztosít fedezetet.
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4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek  támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő
ellátása, árkiegészítő támogatása, esélyegyenlőségi felzárkóztatása

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény felhatalmazása alapján a
sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő
tankönyvellátásának biztosítása, a tankönyvek fejlesztése, megírása, a tankönyvkiadás
támogatása (a siket és súlyosan nagyothalló tanulók számára az anyanyelvi fejlesztést
szolgáló tankönyvek); a szakszolgálatok diagnosztikai munkájában részt vevő orvosok
és pedagógusok részére képzés, szakmai konferenciák, fórumok szervezésének
támogatása;    a diszkalkulia megállapítását szolgáló teszt sztenderdizálása második
ütemének támogatása; hagyományos, kiemelkedő jelentőségű rendezvények stb.
egyedi támogatása.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
30,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
7,5

munkaadókat terhelő járulékok
2,5

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
20,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Tankönyvkiadók, gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, alapítványok,
közalapítványok, közhasznú társaságok, költségvetési szervek és háttérintézményeik,
helyi- és kisebbségi önkormányzatok, közoktatási intézmények és fenntartóik,
szakmai műhelyek, operatív jellegű kifizetések OKM Igazgatásán keresztül

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek  támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

2. Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésének segítése

Az European-Agency for Development in Special Needs Education szervezeti
tagsággal együtt járó tagdíj és teendők, felkészítő háttéranyagok, elemzések, szakértői
támogatás, a gyógypedagógia egyéb nemzetközi feladataihoz kapcsolódó költségek, a
megismerési funkciók és a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége
miatt SNI körbe tartozó gyermekek ellátásával kapcsolatos iskolai, nevelési
tanácsadói feladatokhoz kapcsolódóan segédlet, konferenciasorozat támogatása.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
25,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
10,5

munkaadókat terhelő járulékok
3,5

dologi kiadások
4,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
7,0

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok,
közhasznú társaságok, költségvetési szervek és háttérintézményeik, helyi- és
kisebbségi önkormányzatok, közoktatási intézmények és fenntartóik, szakmai
műhelyek, operatív jellegű kifizetések OKM Igazgatásán keresztül

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényű gyerekek  támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám

A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

3. Nemzetiségi tankönyvfejlesztés, nemzetiségi oktatásfejlesztés speciális feladatai
A nemzetiségi oktatás anyanyelvi, népismereti és kisebbségi nyelvű közismereti
tankönyveink biztosítása. Új tankönyvek fordítása, lejárt engedélyű tankönyvek
átdolgozása. A tankönyvvé nyilvánítás igazgatási szolgáltatási díjinak biztosítása. (A
nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint nemzetiségi népismeret tankönyvek
fejlesztése az ÚMFT keretében történik.)

Támogatási összeg:                                                      millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
46,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
22,0

munkaadókat terhelő járulékok
7,0

dologi kiadások
17,0

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Tankönyvkiadók, tankönyvszerzők, OKM Igazgatás

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

Áht azonosító 255656
Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló:  közoktatási szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
        összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 100,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 40,0
munkaadókat terhelő járulékok 13,0
dologi kiadások 47,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 10,3
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 2,3

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A közoktatás-fejlesztési stratégia megvalósítása keretében 
• Az egészségfejlesztési-mentálhigiénés, médianevelési stratégia, a környezeti nevelés,

a drogprevenció, az erdei iskola program, a nemzetközi Globe program, az Ökoiskola
program, egyes iskolai és diáksport feladatok, térségi, kistérségi feladatok szakmai
támogatása kerül megvalósításra. Az előirányzat biztosít forrást a stratégia
részelemeinek megvalósítását megalapozó kutatások, a célok, feladatok
megvalósítását segítő szaksajtó támogatására; 

• Megvalósul a Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2006. évi felülvizsgálatát követően kiadott
új NAT kommunikációja, a jogszabály értelmezésekkel történő kiadása, iskolákhoz
eljuttatása, a belőle fakadó fejlesztési feladatok támogatása, illetve egyéb tartalmi
szabályozással összefüggő hazai és nemzetközi együttműködések, szakrendszerű,
illetve nem szakrendszerű oktatásban a hangsúlyváltást segítő program kialakításának
támogatása. Az előirányzat nyújt fedezetet a közoktatás költség-hatékonyságának és
irányításának javításához – térségi, kistérségi tervezési rendszerek fejlesztéséhez –,
valamint a szöveges értékelés segítéséhez;

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

• 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 középiskolai tehetséggondozás, 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 versenyeken hazánkat képviselő
magyar diákok, valamint a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára szervezett országos
általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek.
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4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma
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1. Egészségfejlesztési stratégia feladatai, drogprevenciós feladatok,
környezettudatos nevelés programja
Az OKM egészségfejlesztési-mentálhigiénés stratégiájában jóváhagyott feladatok, a
Mentálhigiénés Alapképzés Pedagógusoknak (MAP) program, az iskolai
egészségnevelési, egészségfejlesztési munka elősegítése, támogatása, a közoktatási
intézmények prevenciós-mentálhigiénés tevékenységének támogatása kiadványokkal,
segédanyagokkal, az SZMM–OKM-EüM közös iskolai egészségnevelési és
drogprevenciós pályázata, a 96/2000. (XII. 11.) sz. OGY határozat a Nemzeti
Stratégia a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására dokumentumból adódó OKM
feladatok megvalósítása, iskolai egészségnevelő–drogügyi koordinátorok képzése, a
Magyar Köztársaság Jó tanulója - jó sportolója pályázat, a fenntarthatóság
pedagógiájának fejlesztése.
Az Erdei Iskola program megvalósítása, ennek keretében az eddig elért
eredményeknek szinten tartása és a folyamat fenntartása, a korábbiakban elkezdődött
munka fejlesztése, az erdei iskola program pályázat megvalósítása, a GLOBE magyar-
amerikai környezeti nevelési program támogatása, a Nemzeti Alaptanterv céljainak
megvalósítása, a környezettudatos nevelésre ösztönző program az 1993. évi LXXIX.
tv. 48. § (3) bekezdésében foglalt feladatokhoz illeszkedően, ÖKO iskola és Zöld
Óvoda Program támogatása
Nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó tagdíjak.

Támogatási összeg:                                                      millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
25,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
7,5

munkaadókat terhelő járulékok
2,5

dologi kiadások
15,0

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
költségvetési szervek, saját intézmények, alapítványok, közalapítványok, közhasznú
társaságok, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok, köz- és felsőoktatási
nevelési-oktatási intézmények, intézményfenntartók, operatív jellegű kifizetések
OKM Igazgatásán keresztül

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

2. Közoktatás-fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósítása
A közoktatás-politikai célokat szolgáló kutatások, elemzések, feladatok, kiadványok,
konferenciák, továbbképzések, rendezvények, a Virágos Magyarországért
Környezetszépítő verseny támogatása, a stratégia érdekében szükséges nemzetközi
feladatok finanszírozása; a közoktatás-politika megvalósításához, a közoktatás-
fejlesztési stratégiához kapcsolódó egyéb feladatok megvalósítása; a mozgóképkultúra
és médiaismeret tantárgy oktatására készülő tanárok szakmai felkészülésének, az
emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészítésének elősegítése; a roma
munkanélküliek közoktatási intézményekben történő közhasznú foglalkoztatásának
támogatása, egyéb a médianevelési stratégiával kapcsolatos feladatok megvalósítása;
az Arany János Tehetséggondozó Programmal összefüggő feladatok, Nemzeti
Alaptanterv céljainak megvalósítása, fejlesztési feladatok végrehajtása, szöveges
értékelés, a kistérségi feladatellátáshoz kapcsolódó szabványosítási, igazgatási
feladatok.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
10,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
7,5

munkaadókat terhelő járulékok
2,5

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre:
saját intézmények, alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, gazdasági
társaságok, közhasznú társaságok, költségvetési szervek, köz- és felsőoktatási
nevelési-oktatási intézmények, intézményfenntartók, operatív jellegű kifizetések
OKM Igazgatásán keresztül

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés  szerint.
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4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám

A részfeladat megnevezése,
szakmai tartalma

3. Hazai és nemzetközi versenyeken, diákolimpiákon való részvétel és felkészülés
Nemzetközi diákolimpiákon, nemzetközi versenyeken induló csapatok utazási-,
vízumköltségeinek, részvételi díjaknak a finanszírozása, a csapatok felkészülésének,
az iskolai felkészítő tanárok jutalmazása, hazai versenyek megszervezésének
finanszírozása, a középiskolai tehetséggondozás támogatása, (OKTV, művészeti
versenyek), a tevékenységekhez kapcsolódó kutatási és tájékoztatási feladatok, a
közoktatás érdekében működő társadalmi szervezetek pályázati rendszerű támogatása.

Támogatási összeg:                                                          millió forintban, egy
tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
50,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
22,8

munkaadókat terhelő járulékok
7,2

dologi kiadások
20,0

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre:
saját intézmények, alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, gazdasági
társaságok, közhasznú társaságok, nonprofit szervezetek, költségvetési szervek, köz-
és felsőoktatási nevelési-oktatási intézmények, intézményfenntartók, szakértők és
operatív jellegű kifizetések OKM Igazgatásán keresztül

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám

A részfeladat megnevezése,
szakmai tartalma

4. Kazinczy Szép magyar beszéd verseny, valamint az iskolai sporttal kapcsolatos
feladatok
A Kazinczy-díj Alapítvány támogatása, az általa szervezett anyanyelvi versenyek; a
Magyar Köztársaság Jó tanulója – jó sportolója pályázat kiírásával és lebonyolításával
összefüggő feladatok

Támogatási összeg:                                                      millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
15,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
2,2

munkaadókat terhelő járulékok
0,8

dologi kiadások
12,0

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
saját intézmények, alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek, gazdasági
társaságok, közhasznú társaságok, költségvetési szervek, köz- és felsőoktatási
nevelési-oktatási intézmények, intézményfenntartók, operatív jellegű kifizetések
OKM Igazgatásán keresztül

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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4/30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat
Áht azonosító 264278
Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló:  közoktatási szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
        összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes bevétel: 200,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n belülre) 200,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 8,5
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 2,9

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szabályozza a Közoktatás Fejlesztési
Célelőirányzattal kapcsolatos hatásköröket. A közoktatás fejlesztés célkitűzéseinek hazai
forrásait teremthetik meg a célelőirányzat bevételei. A célelőirányzat bevételeinek egyik
fontos eleme lehet a közoktatási normatívák és egyéb támogatások felhasználásának
ellenőrzése következtében történő visszafizetési kötelezettségekből származó befizetés. Az
előirányzat működési szabályait a 44/2006. (II. 28.) kormányrendelet határozza meg.
Ezzel a közoktatásra tervezett források felhasználásának költség-hatékonysága, az ágazati
ellenőrzési rendszer eredményessége jelentősen növelhető.

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat

A felosztás módja:
- pályázat,
- a működési költségek tekintetében a célelőirányzatra vonatkozó

kormányrendeletben meghatározottak szerint

A támogatásban részesíthetők köre:
- a pályázat nyertesei
- a működési költségek tekintetében a célelőirányzatra vonatkozó

kormányrendeletben meghatározottak szerint 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje:
A kormányrendeletben és a szerződésekben meghatározottak szerint.
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4/31 Közoktatási ellenőrzési, pályázatlebonyolítási feladatok

Áht azonosító 272745
Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló:  közoktatási szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
        összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 128,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 97,0
munkaadókat terhelő járulékok 31,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 32,2
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 32,2

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
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.

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Közoktatási ellenőrzési, pályázatlebonyolítási feladatok
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.

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre:
Költségvetési szervek, saját intézmények, alapítványok, közalapítványok,
közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5. Felsőoktatási feladatok támogatása

5/4 Felsőoktatási oktatói - kutatói ösztöndíjak

Áht azonosító:   197832
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 50,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 50,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 8,3
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 8,3

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a Széchenyi István Ösztöndíjról szóló 6/2001. (II. 23.) OM rendelet, a Békésy
György Posztdoktori ösztöndíjról szóló 7/2001. (II. 23.) OM rendelet, a Deák Ferenc
Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet alapján biztosítandó ösztöndíjak
támogatását tartalmazza a 2008-as költségvetési évre vonatkozóan. Az előirányzaton a nem
állami, illetve más fejezethez tartozó intézmények korábbi ösztöndíjasainak, továbbá az új
nyertesek támogatásának fedezete került megtervezésre.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak

Az előirányzat, a korábbi szerződésekben foglalt kötelezettségek áthúzódó
jogosultságait, és a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet
alapján biztosítandó ösztöndíjak támogatását tartalmazza.

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre: Felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5/26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása

Áht azonosító: 222903
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló:  felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
 összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 150,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 80,0
munkaadókat terhelő járulékok 26,0
dologi kiadások 10,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül 4,0

Felhalmozási költségvetés
intézményi beruházási kiadások 30,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
A képzési szerkezet 2006. szeptemberétől történő változását, a többciklusú képzés felmenő
rendszerű bevezetését a finanszírozási rendszer átalakítása követi. A hagyományos és az új
típusú képzés párhuzamos egymásmellettisége az eltérő felmenő rendszerű és kifutó képzések
feladataihoz, a szükséges kompenzációkhoz, valamint eseti egyes speciális feladatokhoz nyújt
fedezetet az előirányzat. Fedezetet biztosít továbbá olyan speciális feladatok támogatására is,
amelyek a normatív támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Felsőoktatás kiegészítő támogatása
Az előirányzat biztosítja a képzési szerkezet 2006. szeptemberétől történő változását, a
többciklusú képzés felmenő rendszerű bevezetését követően a finanszírozási rendszer
átalakítását.
Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít olyan speciális feladatok támogatására is,
amelyek a normatív támogatás által fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő.

A felosztás módja: Normatív felmérés és egyedi döntés alapján

A támogatásban részesíthetők köre: Felsőoktatási intézmények 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ koordináció 

Áht azonosító:     255712
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 500,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 100,0
munkaadókat terhelő járulékok 32,0
dologi kiadások 100,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül 268,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

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.
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5/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ koordináció 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
1. Felsőoktatási információs rendszerek

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.

Támogatási összeg                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
300,0

Működési költségvetés

dologi kiadások
100,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívül)
200,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Educatio Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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2. Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK) 

Célja, hogy az egyetemi és főiskolai hallgatók, oktatók egy központi helyen (HIK) is
hozzáférhessenek korszerű elektronikus adatszolgáltatáshoz. 

Támogatási összeg                                                            millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
165,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
100,0

munkaadókat terhelő járulékok
32,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül
33,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Educatio Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: 
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ koordináció 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

3. EISZ Iroda működtetése

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a
felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információ-
forrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként
az eddigieknél lényegesen több információt, szélesebb felhasználói körnek, fajlagosan
kedvezőbb áron lehet biztosítani. Az EISZ fontos részére a felsőoktatási fejlesztési
programnak, mivel egy ütemben jelentősen fokozza a magyar felsőoktatási intézmények
versenyképességét, és az információhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét. 
Az előirányzat az Iroda működtetését biztosítja.

Támogatási összeg                                                           millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
35,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-on kívül 
35,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Educatio Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5/34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése
Áht azonosító:      255723
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 161,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 122,0
munkaadókat terhelő járulékok 39,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A felsőoktatásról szóló törvény 23-26. §-ai rendelkeznek a Gazdasági Tanácsok
létrehozásáról, a rájuk vonatkozó feladatokról, melyek működtetéséhez a fejezet
támogatást biztosít. A törvény határozza meg a felsőoktatási intézmények gazdasági
irányításának, szervezeteinek és működésének jogi garanciális feltételét. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése

A felsőoktatásról szóló törvény 23-26. §-ai rendelkeznek a Gazdasági Tanácsok
létrehozásáról, a rájuk vonatkozó feladatokról, melyek működtetéséhez a fejezet
támogatást biztosít. A törvény határozza meg a felsőoktatási intézmények gazdasági
irányításának, szervezeteinek és működésének jogi garanciális feltételét.

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: A gazdasági tanácsok OKM delegáltjai az OKM
Igazgatáson keresztül 
A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási és Tudományos
Szakállamtitkárság
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: 
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5/35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása

Áht azonosító: 279134
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 50,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 32,0
munkaadókat terhelő járulékok 14,0
dologi kiadások 4,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt
kötelezettség

0,0

Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok részére 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 szakkollégiumok támogatásának, amelyhez a szakkollégiumok pályázat alapján
juthatnak.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Felsőoktatási Szakkollégiumok támogatása

Az előirányzat támogatást biztosít a felsőoktatási törvény 66. § (4), (6), (7) bekezdése
alapján a felsőoktatási szakkollégiumok kiemelkedő teljesítményének
megvalósításához.

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Felsőoktatási szakkollégiumok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: 

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5/36 Pedagógus díszdiploma

Áht azonosító:          255745
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 50,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 38,0
munkaadókat terhelő járulékok 12,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

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 támogatást biztosít.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Pedagógus díszdiploma 

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. 

A felosztás módja: intézményi felmérés alapján

A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint



65

5/42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák,
tehetséggondozás támogatása

Áht azonosító:         264112
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 250,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 168,0
munkaadókat terhelő járulékok 50,0
dologi kiadások 23,0

Felhalmozási költségvetés
intézményi beruházási kiadások 9,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 51,6
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 50,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
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 a nemzetiségpolitikai célkitűzéseink
miatt kell folytatni a képzést. A felsőoktatási törvény definiálja a kisszakokat és előírja
részükre a kiegészítő támogatás biztosítását.

A kiemelkedő intézményi teljesítmény, tehetséggondozó műhelyek támogatására a
felsőoktatásról szóló törvény 66. § (1), (2), (3) bekezdése értelmében a fejezet támogatást
biztosít. A felsőoktatási törvény biztosítja a jogi hátterét a hazai és nemzetközi viszonylatban
kiemelkedő teljesítményt nyújtó felsőoktatási intézmények támogatásának, valamint a
többciklusú képzés keretei között a tehetséges hallgatókkal foglalkozó szervezeti formák
(tudományos diákkör, tehetséggondozó műhelyek stb.) támogatásának, amelyhez az
intézmények pályázat alapján juthatnak.
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5/42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák,
tehetséggondozás támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Kis létszámú szakok támogatása

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, amelyeket kultúrpolitikai, tudománypolitikai indítékok, illetőleg a
nemzetiségpolitikai célkitűzéseink miatt kell folytatni. A felsőoktatási törvény
definiálja a kisszakokat és előírja részükre a kiegészítő támogatás biztosítását.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
200,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
136,0

munkaadókat terhelő járulékok
41,0

dologi kiadások
14,0

Felhalmozási költségvetés

intézményi beruházási kiadások
9,0

A felosztás módja: meghívásos pályázat alapján

A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5/42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák,
tehetséggondozás támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Kiemelkedő intézményi teljesítmény, tudományos diákkörök, tehetséggondozó
műhelyek 
A felsőoktatási törvény 66. §-a biztosítja a jogi hátterét a hazai és nemzetközi
viszonylatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó felsőoktatási intézmények
támogatásának.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
50,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
32,0

munkaadókat terhelő járulékok
9,0

dologi kiadások
9,0

A felosztás módja: meghívásos pályázat és egyedi döntés alapján

A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5/44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs  Bizottság támogatása

Áht azonosító:             269478
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 210,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívülre 210,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

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. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása

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 felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5/45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása

Áht azonosító:       269489
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 60,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívülre 60,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A felsőoktatásról szóló törvény 112-115. §-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 törvény értelmében 2006. július 1-jétől az FTT támogatása
fejezeti kezelésű előirányzatról történik.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása

A felsőoktatási törvény 113. § (5) bekezdése alapján a Tanács működéséhez szükséges
fedezetet az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetésében elkülönítetten kell
megtervezni. A törvény értelmében 2006. július 1-jétől az FTT támogatása fejezeti
kezelésű előirányzatról történik.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Felsőoktatási és Tudományos Tanács 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: 

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7. alcím Egyéb feladatok támogatása

7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása

Áht azonosító: 005609
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: 1., 2 és 4. részfeladatnál a kabinetfőnök,
3. részfeladatnál a közoktatási szakállamtitkár

Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 470,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 30,0
munkaadókat terhelő járulékok 9,0
dologi kiadások 31,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül) 400,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 81,1
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 72,4

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az esélyteremtés, a deszegregáció céljából a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének
biztosítása érdekében a közoktatást, a felsőoktatást érintő célprogramok, esélynövelő
intézkedések, pályázatok megvalósítása, azok elindítása, koordinálása. 
A tárca jogalkotási tevékenységének támogatása érdekében tárcaközi együttműködések
kialakítása, szakértői döntés-előkészítő, vagy kutatási háttéranyagok, jelentések elkészíttetése,
oktatási programok hatékonyságának vizsgálata. 
Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatok
ellátása, a felsőoktatási tv. szerinti, a felsőoktatási intézményekben továbbtanuló halmozottan
hátrányos helyzetű hallgatók sikeres tanulmányai érdekében indított Mentor program
folyamatos működtetése.  Az Új Magyarország Fejlesztési Terv megvalósításának
támogatása, közreműködés a Települési Esélyegyenlőségi Tervek, a Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervek elkészítésében.
Az oktatási diszkriminációs gyakorlatok feltárása érdekében horizontális együttműködés
központi, állami, civil érdekvédő szervezetekkel, fenntartókkal, oktatási intézményekkel.  
A kulturális értékek megőrzése, a befogadó társadalmi attitűd kialakítása, interetnikus – több
nemzetiséget egyidejűleg érintő – programok megvalósítása, a roma identitás megerősítése
érdekében célzott támogatások, intézkedések megvalósítása. 
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7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
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1. Oktatási esélyegyenlőséget támogató feladatok és programok 

Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat szakmai munkájának támogatása; a Mentor
program működtetése; az esélyegyenlőséget, deszegregációt támogató célzott
programok megvalósítása; az NFT végrehajtásának támogatása; konferenciák, fórumok
megrendezése; szakértői döntés-előkészítő, vagy kutatási háttéranyagok, jelentések
elkészíttetése.

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
185,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
30,0

munkaadókat terhelő járulékok
9,0

dologi kiadások
31,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
115,0

A felosztás módja: pályázat és egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
önkormányzati és nem állami fenntartású oktatási intézmények; oktatási tevékenységet
végző gazdálkodó szervezetek; háttérintézmények; közhasznú társaságok; felsőoktatási,
pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó szervezetek, intézmények; szakértői
bizottságok; helyi önkormányzatok; kisebbségi önkormányzatok; közintézmények,
költségvetési szervek; szak- és átképzéssel, tanfolyamok szervezésével foglalkozó
szervezetek; civil szervezetek; OKM Igazgatása az igazgatási és operatív jellegű
kifizetések esetében 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Esélyegyenlőség Főigazgatóság

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: - 
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Roma és nemzetiségi kultúra támogatása 

A kulturális értékek megőrzése, a befogadó társadalmi attitűd kialakítása, interetnikus –
több nemzetiséget egyidejűleg érintő – programok megvalósítása, a roma identitás
megerősítése érdekében célzott támogatások, intézkedések megvalósítása. 

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
35,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
35,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
önkormányzati és nem állami fenntartású oktatási intézmények; oktatási tevékenységet
végző gazdálkodó szervezetek; háttérintézmények; közhasznú társaságok; felsőoktatási,
pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó szervezetek, intézmények; szakértői
bizottságok; helyi önkormányzatok; kisebbségi önkormányzatok; közintézmények,
költségvetési szervek; szak- és átképzéssel, tanfolyamok szervezésével foglalkozó
szervezetek; civil szervezetek; OKM Igazgatása az igazgatási és operatív jellegű
kifizetések esetében 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Esélyegyenlőség Főigazgatóság

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közművelődési Főosztály 

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

3. Nemzetiségi oktatási programok 

Az anyanyelv és irodalom, a népismeret, illetve a kisebbségi nyelven oktatott
közismereti tantárgyakhoz szükséges tankönyvek fejlesztése, fordítása az érintett
országos kisebbségi önkormányzatokkal egyezetett és az Országos Kisebbségi Bizottság
által jóváhagyott programok alapján (az 1993. évi LXXVII. tv. 50 § (1) bek.)

- A meglévő munkatankönyvek átdolgoztatása, tankönyvvé nyilvánítások
igazgatási szolgáltatási díja,

- Alacsony létszámú nemzetiségekkel kapcsolatos szakértői feladatok ellátása,
- Kisebbségi feladatok eseti támogatása,
- A nemzetiségi nevelés, oktatás anyaországi együttműködéssel megvalósítandó

feladatai,
- A nemzetiségi szakmai utak, külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos költségek,
- Kisebbségi szakmai feladatok, megbízások költségeinek támogatása.

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
50,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
50,0

A felosztás módja: pályázat és egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Közoktatási intézmények, felsőoktatási intézmények, önkormányzatok, kisebbségi
önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok, OKM intézmények, OKM
Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Esélyegyenlőség Főigazgatóság 

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

4. Rádió C; Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskola és Kollégium; Rajkó Zenekar;
100 tagú Cigányzenekar támogatása 

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
200,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
200,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
a felsoroltak

A javaslattevő főosztály megnevezése: Esélyegyenlőség Főigazgatóság

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: - 
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/7/15 „Útravaló” ösztöndíj program

Áht azonosító: 263301
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: miniszter 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 2.000,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 1.500,0
munkaadókat terhelő járulékok 480,0
dologi kiadások 10,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n belülre) 10,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 699,8
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 693,1

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
2008. évben folytatódik az 1016/2005. (II. 28.) Korm. határozat alapján a 2005/2006-os
tanévtől pályázati rendszerben indított, négy elemből álló új ösztöndíj program. A hátrányos
helyzetű diákok támogatására, valamint a természettudományok iránt érdeklődő diákok
tehetséggondozására létrejött program során a mentori feladatokat ellátó tanár, valamint a
mentorált diák is ösztöndíjban részesül.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. „Útravaló” ösztöndíj program 
A négy elemből álló Ösztöndíjprogram lebonyolítása, működtetése, a szakmai és
pénzügyi monitoring rendszer felállítása, működtetése, a program eredményeinek
folyamatos nyomonkövetése. 

Az ösztöndíjprogram négy alprogramja: 
1. Út a középiskolába program
2. Út az érettségihez program
3. Út a szakmához program
4. Út a tudományhoz program

A felosztás módja: 1016/2005. (II. 28.) Kormányhatározat alapján

A támogatásban részesíthetők köre:
OKM Támogatáskezelő Igazgatósága, OKM Igazgatása az igazgatási és operatív
jellegű kifizetések esetében 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Esélyegyenlőség Főigazgatóság 

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Áht azonosító:  270 190
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: államtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 700,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 50,0
munkaadókat terhelő járulékok 16,0
dologi kiadások 50,0
ellátottak pénzbeli juttatása 190,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 394,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 77,5
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 76,1

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Határon túli oktatási feladatok támogatása
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 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. 2008-tól a Balassi Intézet által ellátott
ösztöndíjazási feladatok kiegészülnek az ösztöndíj-pályázatok lebonyolításában való
közreműködéssel, az ösztöndíj tanácsok szervezésével és a határon túli információs irodák
koordinálásával.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényből (az ún.
„kedvezménytörvény”) 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;
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• 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 magyarországi speciális iskolákban tanuló fogyatékos határon túli diákok
ösztöndíjának biztosítása;

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

A határon túli felsőoktatás támogatása program keretében a szlovákiai magyar nyelvű állami
Selye János Egyetem 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. Az előirányzat biztosítja a vendégtanár program
keretében a határon túli oktatási intézményekbe kiutazó magyarországi tanárok költségeinek
támogatását is.

Határon túli magyar oktatási, értelmiségi és anyanyelvi programok:
- Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a szomszédos államok között megkötött

nemzetközi kétoldalú munkatervek nemzetiségi fejezetének értelmében ellátandó
szakmai tevékenység biztosítása;

- A nyugati diaszpórában élő pedagógusok továbbképzésének, tankönyvellátásának
biztosítása;

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

- A Julianus Testvériskola Programban részt vevő intézmények 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 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 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a határon túli magyar
pedagógus és oktató évenként a költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású
támogatásként megállapított összegnek megfelelő hozzájárulást vehet igénybe szakirodalom
vásárlásához. 
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A határon túli kulturális feladatok támogatása előirányzata

• a szomszédos országokban működő magyar hivatásos színházi intézmények művészeti
tevékenységének a támogatására – különös tekintettel az új produkcióik megvalósítására
és a színházak magyarországi vendégjátékaira, illetve az országon belüli tájolási
programjaira –, továbbá a színházi előadóművészek szakmai képzésének és
továbbképzésének támogatására,

• a határon túli magyar hivatásos vagy az adott régióban különös jelentőségű
néptáncegyüttesek művészeti tevékenységének támogatására,

• a szellemi identitást megjelenítő könyvek kiadására, a határon túl szervezett művészeti,
tudományos, közművelődési, hagyományőrző programok, rendezvények finanszírozására,
a határon túli magyar közgyűjtemények (tudományos és közművelődési könyvtárak,
múzeumok, levéltárak) állagvédelmére és állományuk gyarapítására, a határon túli
kulturális szakemberek részvételének támogatására magyarországi és a magyar kultúrát
bemutató külföldi rendezvényeken és intézményekben, infrastrukturális fejlesztésekre és
kutatásokra,

• irodalmi ösztöndíjasok támogatására

biztosít forrást.
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Tanulmányi, kutatói ösztöndíjak és rendszeres tanulmányi támogatások

A határon túli magyaroknak nyújtott ösztöndíjak célja a magyarországi és szülőföldi
felső- és középfokú, valamint egyéb, fogyatékosok közoktatási tanulmányainak, és a
magyarországi kutatói tevékenység támogatása, a szülőföldre való hazatérés
ösztönzése. A támogatások célja továbbá a határon túli magyar ösztöndíjasoknak a
Balassi Intézet által biztosított szakkollégiumi képzés feltételeinek megteremtése, a
magyarországi felsőoktatási képzésre érkező határon túli hallgatók ösztöndíjának,
szállásköltségének és képzési költségeinek a biztosítása, a nem államilag
finanszírozott felsőfokú tanulmányokat folytató határon túli hallgatók, a szülőföldi
jogászképzésben részt vevő hallgatók, és a magyarországi levelező tagozatos PhD
képzésben részt vevők tanulmányainak elősegítése.

Támogatási összeg: 
                                                                                         millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
245,2

Működési költségvetés

személyi juttatások
40,0

munkaadókat terhelő járulékok
15,2

ellátottak pénzbeli juttatása
190,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet,
ösztöndíjazásban érintett külföldi és hazai szervezetek, magyarországi
felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Szülőföldi szakkollégiumi ösztöndíjak

A szülőföldön folytatott szakkollégiumi tevékenység támogatása ösztöndíj biztosításával.

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
14,1

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
14,1

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet, ösztöndíjazásban érintett külföldi szervezetek

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: Szerződés szerint
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3. Magyarországi pedagógusok továbbképzésének támogatása

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11.§-a, valamint
az e törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtását szabályozó 206/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet 1.§-12.§-a szerint a határon túli magyar pedagógusok magyarországi és
szülőföldi továbbképzésének megszervezése az Oktatási Tanács által elismert programok,
másrészt a Továbbképzési Jegyzékben szereplő magyarországi akkreditált továbbképzésekre
egyénileg jelentkezők elfogadott jelentkezései alapján.

Támogatási összeg:                                                                   millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
37,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
37,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

4. Szülőföldi évközi pedagógus továbbképzések, nyári akadémiák támogatása

A pedagógus szövetségek által szervezett, kárpát-medencei szintű, a nyári akadémiák
keretében megrendezett pedagógus továbbképzések, illetve a szülőföldi évközi
pedagógus továbbképzések támogatása magyarországi és hazai előadók részvételével
a határon túli régiókban. 

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
51,0

Működési költségvetés

dologi kiadások
12,1

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
38,9

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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5. Pedagógusszövetségek, módszertani központok szakmai szervezeteinek és
intézményrendszerének fenntartása, oktatási tevékenységük támogatása

A határon túli magyar módszertani központok, szakmai szervezetek működtetése, az
ott folyó oktatási tevékenység és szolgáltatások támogatása, az anyagi és a személyi
feltételek javítása

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
38,0

Működési költségvetés

dologi kiadások
20,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
18,0

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

6. Szórványban folyó oktatási tevékenység támogatása
A kárpát-medencei szórvány oktatás támogatása; a csángó anyanyelvi oktatás ellátási
költségeivel a moldvai és gyimesi csángóság magyar anyanyelvű alapfokú
oktatásában részt vevő, és magyar nyelvű középiskolai képzésbe felvett tanulók
kollégiumi, valamint utazási költségeinek támogatása. Nyugati szórvány területen
magyar anyanyelvű, továbbképzési jellegű anyanyelvi szaktábor megvalósítása, ahol
interregionális részvétellel a magyar képzés megvalósítása a cél.
Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
25,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
25,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet, határon túli szervezetek
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7. Tankönyvírás elősegítése és fejlesztésének támogatása

A Határon Túli Magyar Tankönyvtanács javaslata alapján a helyi igények szerint
megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, tantervek előkészítésére és kiadására, a
több helyen immár egy évtizede működő tankönyves műhelyek működtetésére,
fejlesztésére, valamint a nélkülözhetetlen magyarországi tankönyvek és taneszközök
eljuttatására irányuló támogatás.

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
20,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
20,0

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

8. Julianus Testvériskola Program

A Julianus Testvériskola Program célja, hogy lehetőséget nyújtson a magyar diákok és
tanárok számára, hogy megismerhessék a más régióban élő (határon túli vagy
anyaországi) magyarság életét és kultúráját, valamint a programban való részvétel
eredményeként az iskoláknak módjuk nyíljon – a Kárpát-medencében élő magyarság
nyelvi- kulturális kapcsolatait, összetartozását erősítendő – intézményi
együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatokat kialakítani, illetve fenntartani
egymással.
Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
18,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
18,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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9. A pályáztatási és ösztöndíjrendszer működtetésének költségei 
A 31399/2005. iktatószámú miniszteri engedély értelmében az oktatási tárca határon
túli célú pályázatainak lebonyolítását a Balassi Intézet végzi. A támogatás a BI
pályáztatással kapcsolatban felmerülő költségeit, az ösztöndíjrendszer
működtetésével kapcsolatos költségeket, a határon túli támogatásokkal kapcsolatos
javaslattevő szervezetek tagjainak elszállásolásával összefüggő költségeket, és a
Balassi Intézetben elszállásolt határon túli kutatók és egyéb vendégek
szállásköltségét tartalmazza.
Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
17,5

Működési költségvetés

személyi juttatások
4,0

munkaadókat terhelő járulékok
0,5

dologi kiadások
12,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
1,0

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet, OKM Igazgatása,
ösztöndíjazásban részt vevő magyarországi szervezetek
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

10. Szakmai utazások
Az előirányzat a Határon Túli Magyarok Titkársága szakmai utazásaival kapcsolatos
költségeket biztosítja 
Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
6,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
4,0

dologi kiadások
2,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11. Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett képzésének támogatása

A támogatás célja a Károli Gáspár Református Egyetem marosvásárhelyi
kihelyezett kántor-tanító képzésének működési feltételeinek biztosítása.

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
6,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
6,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
Károli Gáspár Református Egyetem
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

12. Budapesti Corvinus Egyetem zentai kihelyezett képzésének támogatása
A támogatás célja a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar zentai
kihelyezett kertészmérnök képzésének működési feltételeinek biztosítása.
Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
10,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
10,0

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre: Budapesti Corvinus Egyetem
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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13. Selye János Egyetem támogatása

A támogatás célja a Selye János Egyetem működési és fejlesztési célú költségeihez
történő hozzájárulás.

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
35,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
35,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
határon túli szervezetek 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

14. Ungvári Nemzeti Egyetem támogatása

Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelvű történeti tanszékének kialakításához
szükséges beruházások támogatása.

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
4,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
4,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
határon túli szervezetek 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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15. Vendégtanár program

A határon túli magyar felsőoktatás, felsőfokú szakképzés szakember-pótlásának
biztosítása magyarországi vendégtanárok, előadók kiküldésén keresztül. 

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
3,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
3,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
határon túli szervezetek 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

16. Kétoldalú munkatervekben meghatározott oktatási feladatok végrehajtása

A kétoldalú munkatervekben meghatározott, a határon túli magyarokkal kapcsolatos
feladatok megvalósítása.

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
15,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
1,0

munkaadókat terhelő járulékok
0,3

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
13,7

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
Határon túli magyar szervezetek, intézmények, magyarországi felsőoktatási intézmények,
képzéssel foglalkozó szervezetek, közoktatási intézmények, OKM Igazgatáson keresztül
magánszemélyek. 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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17. Hallgatói szervezetek támogatása
A határon túli magyar hallgatói szervezetek igen jelentős szerepet töltenek be a
kárpát-medencei magyar értelmiség képzésében. Ezért az Oktatási és Kulturális
Minisztérium fontos feladatának tekinti, hogy biztosítsa a határon túli magyar
hallgatói és doktorandusz szervezetek hatékony működésének pénzügyi feltételeit.
Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
14,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
14,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

18. Szülőföldi anyanyelvi szaktáborok és a zánkai nyelvi fejlesztő tábor támogatása
A kárpát-medencei régiókban a minisztérium által támogatott különböző közoktatási
anyanyelvi tevékenységek célja a szülőföldön működő magyar nyelvű oktatás alapos
kiegészítése (tematikus szaktáborok), a mindennapos anyanyelvi oktatás szakmai
megerősítése és visszacsatolása, valamint anyanyelvi kulturális tevékenységek
megismertetése.
Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
21,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
21,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet, Zánka Kht., határon túli szervezetek
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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19. Szülőföldi anyanyelvi tanulmányi versenyek támogatása
A kárpát-medencei régiókban a minisztérium által támogatott különböző közoktatási
anyanyelvi tevékenységek célja a szülőföldön működő magyar nyelvű oktatás alapos
kiegészítése (tanulmányi versenyek), a mindennapos anyanyelvi oktatás szakmai
megerősítése és visszacsatolása, valamint anyanyelvi kulturális tevékenységek
megismertetése.
Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
12,0

Működési költségvetés

dologi kiadások
0,2

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
11,8

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet, magyarországi felsőoktatási intézmények, határon túli és
magyarországi szervezetek, alapítványok
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

20. A programok működtetésének költségei
A részfeladaton megtervezett összeg célja a határon túli támogatások
lebonyolításában részt vevő személyek megbízási szerződéseivel (személyi
költségek, járulékok, rezsiköltség), szakértői munkák, illetve a tanácsadó szervezetek
üléseinek megrendezésével kapcsolatos költségek fedezése.
Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
4,7

Működési költségvetés

személyi juttatások
1,0

dologi kiadások 
3,7

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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21. A nyugati diaszpórában élő pedagógusok továbbképzésének támogatása

A nyugati diaszpórában élő pedagógusok és vasárnapi iskolákban oktatók speciális
program szerinti továbbképzése az anyaországban, illetve igény szerint a kinti
közösségeknél. 

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
3,5

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
3,5

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre:
Magyarországi felsőoktatási intézmények, pedagógiai intézetek
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

22. Határon túli kulturális feladatok támogatása

Az előirányzat

• a szomszédos országokban működő magyar hivatásos színházi intézmények
művészeti tevékenységének a támogatására – különös tekintettel az új produkcióik
megvalósítására és a színházak magyarországi vendégjátékaira, illetve az országon
belüli tájolási programjaira –, továbbá a színházi előadóművészek szakmai
képzésének és továbbképzésének támogatására,

• a határon túli magyar hivatásos vagy az adott régióban különös jelentőségű
néptáncegyüttesek művészeti tevékenységének támogatására,

• a szellemi identitást megjelenítő könyvek kiadására, a határon túl szervezett
művészeti, tudományos, közművelődési, hagyományőrző programok,
rendezvények finanszírozására, a határon túli magyar közgyűjtemények
(tudományos és közművelődési könyvtárak, múzeumok, levéltárak)
állagvédelmére és állományuk gyarapítására, a határon túli kulturális szakemberek
részvételének támogatására magyarországi és a magyar kultúrát bemutató külföldi
rendezvényeken és intézményekben, infrastrukturális fejlesztésekre és kutatásokra,

• irodalmi ösztöndíjasok támogatására

biztosít forrást.

Támogatási összeg:                                                                 millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
100,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
100,0

A felosztás módja: Döntően pályázati úton és eseti támogatás formájában
A támogatásban részesíthetők köre:
Határon túli kulturális szervezetek, intézmények, alapítványok és természetes
személyek

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közművelődési Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: Határon Túli Magyarok Titkársága, érintett szakfőosztályok
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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10. alcím Alapítványok, közalapítványok támogatása

10/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

Áht azonosító: 271434
Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: 
1-6. részfeladatnál államtitkár 
7-9. részfeladatnál felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár
10-14. részfeladatnál nemzetközi szakállamtitkár
15. részfeladatnál közoktatási szakállamtitkár

Ellenjegyző: kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
        összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 965,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 965,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 65,4
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 55,2

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A hátrányos helyzetű csoportok (szociális problémákkal élők és fogyatékosok, vagy
fogyatékkal élők) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítését és támogatását, valamint
a szaktörvényeinkben megfogalmazott nevelési, oktatási, tudományos tevékenységet és
kutatást a feladatok között kiemelt alapítványok, közalapítványok útján biztosítja és
támogatja a tárca.

Az egyes részfeladatok támogatásából az alább részletezett összegek a Kormány által
biztosított felsőoktatási költségvetésből (226 255,5 millió forintból) származnak:

Nemzetközi Pető András Közalapítvány                                 340,0  MFt
Közalapítvány a Német Nyelvű Egyetemért                                                         220,0 MFt
Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány          100,0 MFt

         660,0 MFt

Hozzájárulások a felsőoktatást érintő feladatokra:                                         
A Tempus Alapítványnak            10,0 MFt
Az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány              20,0 MFt
A Fulbright Magyar-Amerikai Alapítványnak            10,0 MFt
Márton Áron Szakkollégiumért Alapítványnak              5,0 MFt
A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványnak                        17,0 MFt
A Bocskai István Alapítványnak            10,0 MFt
A Selye János Egyetemért Alapítványnak            40,0 MFt
Mindösszesen:          772,0 MFt
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Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Selye János Egyetemért Alapítvány

A támogatás célja az alapítvány által működtetett székhelyen kívüli képzések (a
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar révkomáromi, a Budapesti
Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar révkomáromi, a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar és Apáczai Csere
János Tanárképző Főiskolai Kar révkomáromi, a Kecskeméti Főiskola Kertészeti
Főiskolai Kar révkomáromi, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi
Kar királyhelmeci képzéseinek) forráskiegészítése. 

Támogatási összeg: 120,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Selye János Egyetemért Alapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

2. Pro Selye Universitas Közhasznú Alap

A támogatás célja a felvidéki magyar egyetem, a révkomáromi Selye János Egyetem,
működésének biztosítása, a szlovák államtól kapott normatíva kiegészítése, így a
felvidéki magyar nyelvű értelmiség utánpótlásának biztosítása.

Támogatási összeg: 25,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Pro Selye Universitas Közhasznú Alap
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

3. Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány

A támogatás célja – az alapítványon keresztül – a Nyíregyházi Főiskola
Gazdálkodástudományi Karának, és a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi
Karának beregszászi kihelyezett képzéseinek és az II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Tanárképző Főiskola működéséhez és fejlesztéséhez történő hozzájárulás. 

Támogatási összeg: 90,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

4. Bocskai István Alapítvány

A támogatás célja a Budapesti Corvinus Egyetem nyárádszeredai kihelyezett
kertészmérnöki képzésének támogatása a Bocskai István Alapítványon keresztül 

Támogatási összeg: 9,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Bocskai István Alapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

5. Apáczai Közalapítvány

A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány (a továbbiakban: AKA)
alapító okirata a határon túli magyar közösségek és szórványmagyarság oktatásának,
szakképzésének és pedagógus-továbbképzésének elősegítését és támogatását jelöli ki
az AKA tevékenységének céljaként. Az AKA a határon túli magyarság támogatási
rendszerében jelentős feladatokat lát el nyílt és meghívásos pályázati rendszerben, az
általa elvégzett feladatok kiemelkedően közhasznú tevékenység kategóriába tartoznak.
A támogatás célja az AKA működéséhez szükséges költségekhez történő
hozzájárulás.

Támogatási összeg: 20,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Apáczai Közalapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

6. Határon túli kisalapítványok

Több éves átfutású szakmai projektek, kárpát-medencei szintű közoktatási anyanyelv-
fejlesztési és szinten tartási, valamint tematikus verseny-programok támogatása.

Támogatási összeg: 4,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Magyarországi és határon túli alapítványok
A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok Titkársága
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

7. Nemzetközi Pető András Közalapítvány

A Nemzetközi Pető András Közalapítvány a fenntartója a Mozgássérültek Pető András
Nevelőképző és Nevelőintézetének, amely közoktatási és felsőoktatási közhasznú
feladatok ellátását segíti, Pl., tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás,
képesség-fejlesztés, ismeretterjesztés területén. A fejezet a Közalapítványnak a speciális
közhasznú feladatok ellátására – főként a normatívával nem fedezett közoktatási és
felsőoktatási feladatokra - biztosít támogatást.

Támogatási összeg: 189,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Nemzetközi Pető András Közalapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

8 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

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 finanszírozásra vonatkozóan nemzetközi
megállapodást írtak alá 2007-ben az érintett országok, tartományok miniszterei és az
Oktatási és Kulturális Minisztérium minisztere további 3 évre. 

Támogatási összeg: 200,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű
Egyetemért
A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
9. Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány

A Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány pályázatai egyrészt a nonprofit szektor
hatékony működését segítő TDK dolgozatok, szakdolgozatok, doktori disszertációk
készítésének ösztönzésére és az oktatók-kutatók tudományos munkájának támogatására,
valamint a kiemelkedő tehetségű, tudományos fokozattal rendelkező fiatalok külföldről
történő hazatérésének ösztönzésére és az iskolateremtő professzorok tevékenységének
elismerésére szolgálnak.

Támogatási összeg: 40,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főosztály
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

10. Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány

A Közalapítvány célja Magyarország európai integrációjának a társadalomtudományok
eszközeivel történő elősegítése, továbbá Magyarország helyének meghatározása,
oktatása és népszerűsítése az egyetemes európai történelemben.

Támogatási összeg: 94,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

11. Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 

Az 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.

Támogatási összeg: 40,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
12. Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapítvány 

Az Alapítvány felsőoktatási és tudományos projektet 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.

Támogatási összeg: 59,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási
Akcióprogram Alapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

13. Fulbright Magyar-Amerikai Alapítvány 

Az 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.

Támogatási összeg: 30,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Fulbright Magyar-Amerikai Alapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

14. Tempus Közalapítvány
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 feladatainak
ellátásával az OKM a Tempus Közalapítványt bízza meg.

Támogatási összeg: 15,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Tempus Közalapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

15 Autizmus Alapítvány

Az 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.

Támogatási összeg: 40,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés 
A támogatásban részesíthetők köre: Autizmus Alapítvány
A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály
Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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10/2/1 Magyar Mozgókép Közalapítvány 

Áht azonosító: 006200
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kulturális szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 4.810,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül) 4.810,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 4.810,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A Közalapítvány a támogatást az alapító okiratában rögzített célok és feladatok
megvalósítására, továbbá az alapító okiratában meghatározott mértékig működési költségeinek
fedezésére fordíthatja. A közalapítvány fő feladatai között a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvényben leírtak szerinti elvek betartásával a magyar filmgyártás támogatása, a magyar
filmek és  mozgóképi alkotások terjesztése, a magyar filmek folyamatos jelenlétének
biztosítása a nemzetközi fesztiválokon, filmszemléken, szakmai rendezvényeken, a magyar
játék- és dokumentum-, animációs-, és kísérleti filmek, valamint az egyetemes filmtörténeti
értékek megőrzése, felújítása, terjesztése; a forgalmazás és terjesztés támogatása, a szakmai
infrastruktúra fejlesztése, a koprodukciós alkotások elkészítésének támogatása, a normatív és
szelektív támogatási rendszer kidolgozása, szükség szerinti korrekciója és működtetése, a
szakmai kiadványok támogatása szerepel. A Közalapítvány működtetésére felhasználható
összeg nagysága, a feladatok, a támogatás ütemezése, az elszámolás módja éves szerződésben
kerül rögzítésre. A támogatási összeg pályázati úton, illetve a Kuratórium döntésének
megfelelően más módon kerül felosztásra.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatása
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Mozgókép Közalapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

Áht azonosító: 271445
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: 1-8. részfeladatnál a kulturális szakállamtitkár,
9. részfeladatnál a kabinetfőnök

Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 2.814,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül) 2.814,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 100,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 168,5
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 100,0

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány

A 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján a támogatási összeg döntő többségét a
Közalapítvány a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületével, illetve előzőleg a
Művészeti Alappal tagsági viszonyban álló nyugdíjas művészek nyugellátására, illetve a
segélyre jogot nem szerzett művészek befizetéseinek visszatérítésére fordítja. A
támogatás többi részét a nyugdíjak kifizetésével kapcsolatos egyéb költségekre,
kuratóriumi díjakra, továbbá az alkotóházak működtetésére, fejlesztésére, valamint az
igazgatóság működésére fordítja. A Közalapítvány támogatja a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesülete művészeti és működési programjait is.

Támogatási összeg: 1.600,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete
Közalapítvány

Az előirányzat a Közalapítvány működési költségeire, a kutatási program folytatására,
az informatikai infrastruktúra megújítására, tudományos adatbázis fenntartására, intézeti
kiadvány megjelentetésére, nemzetközi konferenciák rendezésére szolgál.

Támogatási összeg: 160,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének
Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

3. Politikatörténeti Alapítvány

Az előirányzat az Alapítvány működési költségeire, konferenciák megrendezésére,
időszaki kiadványok megjelentetésére, tudományos kutatói ösztöndíjak biztosítására,
levéltári, könyvtári anyagának feldolgozására, kutatására, valamint digitalizálására
szolgál.

Támogatási összeg: 250,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Politikatörténeti Alapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

4. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Az előirányzat a Páva utcai emlékközpont és múzeum működtetésére, a holokauszttal
kapcsolatos dokumentációs feltárásra és tudományos kutatásra, valamint a
kiállításokhoz kapcsolódó munkák finanszírozására szolgál.

Támogatási összeg: 220,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyűjtemény Közalapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

5. Terror Háza Múzeum működésének támogatása

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
fenntartásában álló múzeum működési támogatására és múzeumi kiállításaira fordítható
az előirányzat.

Támogatási összeg: 240,0  MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Közép-és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály 

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

6. Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása

A zenekar működési feltételeinek biztosítására, javítására, hangszerállományuk
bővítésére, felújítására, valamint a zenekar hazai és külföldi programjainak
támogatására szolgál az előirányzat.

Támogatási összeg: 144,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:-
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

7. Magyar Könyv Alapítvány

Az Alapítvány a részére nyújtandó támogatást az Alapító Okiratában meghatározott cél
szerinti pályázatokra, valamint a magyar irodalmi művek idegen nyelvre történő
fordításának támogatására fordítja. A támogatás kisebb részéből fedezi működési
költségeit.

Támogatási összeg: 50,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Könyv Alapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

8. Magyar Történelmi Film Közalapítvány

A Közalapítvány a részére nyújtandó támogatást az Alapító Okiratában meghatározott
cél szerinti pályázatokra fordítja. A támogatás kisebb részéből (max 8%) fedezi
működési költségeit.

Támogatási összeg: 100,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Történelmi Film Közalapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

9. Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez szükséges
hozzájárulás

Az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a
zsidó közösségek kárpótlása, a közösség életben maradt tagjai javára és érdekében.

Támogatási összeg: 50,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés; 1035/1997. (IV. 10.) Korm. hat.

A támogatásban részesíthetők köre: Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Titkársága

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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10/3 Oktatásért Közalapítvány támogatása

Áht azonosító: 279145

Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: államtitkár 

Ellenjegyző: kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:         összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 35,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 35,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 65,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 65,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az Oktatásért Közalapítvány az oktatási miniszternek a közoktatásról szóló törvény 95. § (1)
bekezdés b) és e) pontjában meghatározott közoktatás-fejlesztési feladatai ellátására részesül
támogatásban az alábbiak szerint: támogatást nyújt pályázat útján a kollégiumok, a
kollégiumban élő tanulók, hallgatók, a kollégiumi diákkörök, szakkörök, önképzőkörök,
szakkollégiumok részére; segítséget nyújt a kollégiumi minőségbiztosítási rendszer
kialakításához, a kollégiumi helyi pedagógiai programok továbbfejlesztéséhez; a kollégiumi
pedagógusok továbbképzése, a nevelőtanári tevékenység színvonalának folyamatos javítása
érdekében támogatja a kollégiumpedagógiai továbbképzést; támogatást nyújt szakmai
pályázatok útján a képzési rendszer – ideértve a szakképzési rendszert is – fejlesztéséhez és az
ezzel kapcsolatos tudományos és kutatási tevékenység folytatásához; támogatja a
kollégiumpedagógiai szakirodalom, a szakmai innováció eredményeinek rendszeres
közreadását; támogatja a testi-lelki egészségmegőrzés és életvitel kialakítását, különös
tekintettel a kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos programokat; támogatja a
felsőoktatási szakkollégiumokat, mint az értelmiségi elitképzés, tehetséggondozás műhelyeit.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Oktatásért Közalapítvány 
A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre: Oktatásért Közalapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Határon Túli Magyarok Titkársága

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11. alcím Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

11/5 Kétoldalú munkatervi feladatok
Áht azonosító: 244289
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: nemzetközi szakállamtitkár  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 50,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 10,0
munkaadókat terhelő járulékok 3,2
dologi kiadások 3,5
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 33,3

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 17,9
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 17,2

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az előirányzat felhasználásnak 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 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.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Kétoldalú munkatervi feladatok

A kétoldalú nemzetközi megállapodásokban foglaltaknak megfelelően az oktatási és
kulturális vonatkozású feladatok végrehajtása. 

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Köz-és felsőoktatási intézmények, egyházi
felsőoktatási intézmények, alapítványok, egyesületek, intézetek, Balassi Intézet,
Oktatási Hivatal, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/6 Nemzetközi tagdíjak
Áht azonosító: 260034
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: nemzetközi szakállamtitkár  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 248,2
Működési költségvetés

dologi kiadások 248,2
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az előirányzat a tárca nemzetközi tagdíj fizetési kötelezettségeit, illetve a tárcánál eseti
jelleggel felmerülő tagdíjak finanszírozását tartalmazza. Ezek közül néhány kiemelkedő tagdíj
pl.: az OECD tagságból eredő kötelező nemzetközi tagdíj-befizetési kötelezettség, az
UNESCO tagdíj, az Európa Tanács programjaiban való részvételhez kapcsolódó tagdíj, az
Európai Unió kulturális kezdeményezéseiben való hazai részvétel tagdíja.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. UNESCO
Magyarország a tagdíj befizetési kötelezettsége teljesítése alapján nyer jogot az
UNESCO programjaiban való részvételre.

Támogatási összeg: 155,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/6 Nemzetközi tagdíjak

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Oktatási programokban való részvétel tagdíjai
OECD szakmai programjaiban való részvétel tagdíjai, az ET Élő Nyelvek
Központjának tevékenységében való részvétel befizetési kötelezettsége, Task Force
Holocaust tagdíj, European Federation of National Institutions for Language tagdíja.

Támogatási összeg: 52,1 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

3. Kulturális programokban való részvétel tagdíjai

Európai Ifjúsági Zenekar tagdíja, Európai Színházak Uniójának tagdíja, a Nemzetközi
Fesztiválok és Kulturális Események Európai Szövetségének tagdíja, a Nemzetközi
Levéltári Főtanács tagdíja, CERL tagdíj, ICCROM tagdíj- a restaurátorok nemzetközi
szervezetének éves tagdíja, WFIMC tagdíj – Nemzetközi Zenei Versenyek
Szövetségének éves tagdíja, MAKOFESZ tagdíj – Magyarországi Kórusversenyek és
Fesztiválok Szövetségének tagdíja, Anna Lindh Alapítvány tagdíja a „Kultúrák
Közötti Párbeszéd” című projektben való részvétel tagdíja, és a kulturális önkéntes
befizetések.

Támogatási összeg: 41,1 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
OKM Igazgatás, Európai Ifjúsági Zenekar, színházak, Nemzetközi Fesztiválok és
Kulturális Események Európai Szövetsége, Nemzetközi Levéltári Főtanács, Országos
Széchenyi Könyvtár, Nemzetközi Zenei Versenyek Szövetsége, Magyarországi
Kórusversenyek és Fesztiválok Szövetsége, kulturális társaságok, alapítványok,
Európai Unió intézményei.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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11/7 EU közösségi programok
Áht azonosító: 255889
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: nemzetközi szakállamtitkár  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 50,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 10,0
munkaadókat terhelő járulékok 3,2
dologi kiadások 5,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 31,8

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 36,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 30,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
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 Egész Életen Át Tartó Tanulás
programjában való magyar pályázói részvételt, illetve további nemzetközi oktatási
együttműködési programok működtetését a programokat irányító nemzetközi és hazai
szervezetek szabályai, prioritásai alapján.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. EU közösségi programok
Az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás Programjának magyarországi
megvalósításával kapcsolatos feladatokat Magyarországon a Tempus Közalapítvány
keretei között működő programiroda látja el. A programiroda működtetésére az
Európai Bizottság köt szerződést a Közalapítvánnyal, ami hazai társfinanszírozási
kötelezettséggel jár.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Tempus Közalapítvány

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/8 Világ-Nyelv Program

Áht azonosító:  255890
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: nemzetközi szakállamtitkár  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 50,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 12,0
munkaadókat terhelő járulékok 3,8
dologi kiadások 4,2
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 30,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 7,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 5,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A Minisztérium 2003.évben átfogó idegen nyelv oktatás fejlesztési stratégiai programot
indított Világ-Nyelv program néven, melynek célja hogy minél hamarabb behozzuk
hátrányunkat a nyelvtudás terén. A Világ-Nyelv program 2003-ban a Kormányprogram
részévé vált, jelenleg pedig a „Tudást Mindenkinek! Cselekvési terv 2006-2010”alapján
folytatódik tovább.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Világ-Nyelv Program
A Kormányprogram elemeként a program célja az idegen nyelv oktatás fejlesztése, a
nyelvtanulás népszerűsítése, a már beindított programok folytatása, a középtávú
idegen nyelv oktatási stratégia megvalósítása.

Világ Nyelv pályázati támogatás, pályázatok lebonyolítása, továbbképzések
szervezése, nyelvi vetélkedők szervezése, egyéb a cél elérését segítő intézkedések
(konferenciák, kutatások, elektronikus hírlap és honlap szerkesztés)

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Tempus Közalapítvány, intézmények,
alapítványok, egyesületek, OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/9 OECD és EU kötelezettségek
Áht azonosító:  255901
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: nemzetközi szakállamtitkár  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 41,5
Működési költségvetés

személyi juttatások 16,0
munkaadókat terhelő járulékok 5,1
dologi kiadások 10,4
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 10,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 5,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 5,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat az OECD, az Európa Tanács és EU Eurydice programok megvalósításához
kapcsolódó költségeket tartalmazza. A projekt célja: az OECD tagságból eredő
kötelezettségeink (1998. évi XV. törvény) teljesítése, másrészt a szervezettel való
együttműködésből nyerhető eredmények realizálása. Az OECD tevékenységek magukban
foglalják az Oktatáskutatási és Innovációs Központ, az Oktatáspolitikai Bizottság, a PISA és
az INES programban való részvétellel együtt járó külső szakértői munkát, illetve az OECD
programok eredményeinek hazai disszeminációját és szakpolitikai gyakorlatba ültetését. Az
előirányzat biztosítja az Európa Tanács közoktatási programjaiban való hatékony részvétel és
e programok eredményeinek széleskörű elterjesztését elősegítő hazai projektek
megvalósítását.

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.
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11/9 OECD és EU kötelezettségek

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. OECD feladatok
Az OECD-vel való kapcsolattartáshoz, illetve az OECD programjaiban való
magyarországi részvétel költségeinek biztosítása. Az előirányzat biztosítja a részvételt
az Oktatáspolitikai Bizottság, a CERI (Oktatáskutatás és Innovációs Központ),
valamint a PISA és INES (oktatás nemzetközi mutatói) programok irányító
bizottságainak munkájában, a programok eredményeinek feldolgozását, kapcsolódó
szakértői munkák költségeit, hazai workshopok szervezését, illetve nemzetközi
szakmai workshopokon, fórumokon való részvételt.

Támogatási összeg                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
20,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
3,0

munkaadókat terhelő járulékok
1,0

dologi kiadások
6,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
10,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, Tempus Közlapítvány, saját intézmények, gazdasági társaságok,
közalapítványok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/9 OECD és EU kötelezettségek

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. ET feladatok
Cél: biztosítani az ET Közoktatási Bizottsága különböző programjaiban való hazai
részvételt, kiemelten az ET középtávú nyelvoktatás-politikai stratégiája hazai
megvalósításában, az Európai Nyelvi Portfolió program folytatásában, az Élő Nyelvek
Európai Közpotja programjaiban, a demokratikus állampolgári nevelés, a tanár-
továbbképzési program hazai implementációjában, az ET szakmai feladataiban való
részvételből származó tudás hazai hasznosításának kiaknázását, valamint az ET
Pestalozzi programja keretében tanár-továbbképzés szervezését.

Támogatási összeg:                                                      millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
13,5

Működési költségvetés

személyi juttatások
8,0

munkaadókat terhelő járulékok
2,6

dologi kiadások
2,9

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, saját intézmények, pedagógiai szolgáltató intézmények, közalapítványok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/9 OECD és EU kötelezettségek

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

3. Eurydice program
Az EURYDICE Európai Oktatási Információs Hálózat projektjeiben való hazai
részvétel – a Magyarországi Képviselet működési költségeinek kiegészítése. (A
költségek bizonyos hányadát az Európai Bizottságnál megpályázható „Grant”
támogatás biztosítja.) Az EURYDICE programban való részvétel költségei: az egyes
projektek koordinációja, szakmai háttéranyagok készítése, terjesztése, szakmai
egyeztető tárgyalásokon való részvétel.

Támogatási összeg:                                                      millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
8,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
5,0

munkaadókat terhelő járulékok
1,5

dologi kiadások
1,5

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet, saját intézmények, pedagógiai szolgáltató intézmények, közhasznú
társaságok, közalapítványok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

11/10/1 New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad
Áht azonosító:  279056
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: nemzetközi szakállamtitkár  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 150,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 33,0
munkaadókat terhelő járulékok 10,2
dologi kiadások 106,8

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az Európai Unió több országában lezajlott sikeres évadok, valamint nemrégiben az
Oroszországban, jelenleg pedig a Kínában szervezett kulturális megjelenés után a kulturális
kormányzat úgy döntött, hogy 2009. évben New York-ban  és Washingtonban szervez
kulturális évadot. Kulturális tekintetben New York prizmaként működik a világ szemében. A
világ kulturális figyelme folyamatosan követi az amerikai történéseket, ezért egy fókuszált
magyar kulturális megjelenés hatékony eredménnyel kecsegtet.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad

Az előirányzat a 2009. évi New Yorki/Washingtoni Évad előkészítésével kapcsolatos
feladatok megvalósítására biztosít forrást. Az előirányzat a kulturális programok
megszervezésével kapcsolatos hivatalos utazásokat is magában foglalja.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet, OKM Igazgatás

A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/10/2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
Áht azonosító: 279067
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: nemzetközi szakállamtitkár  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 295,5
Működési költségvetés

személyi juttatások 167,0
munkaadókat terhelő járulékok 53,8
dologi kiadások 38,7
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 28,5

Felhalmozási költségvetés
intézményi beruházási kiadások 7,5

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 98,5
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 98,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A két- és többoldalú kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok megvalósítása, ezen
belül a delegációk küldése, fogadása, intenzívebb kulturális és oktatási jelenlét néhány
kiemelt relációban. A kulturális és oktatási kapcsolatok építésében szerepet játszó
intézmények támogatása a kulturális üzenetközvetítés terén megvalósuló és az oktatási és
tudományos kapcsolatok fejlesztését biztosító kiemelt projektek előkészítése, ill. azok
megvalósítása. Ezek a programok aláírt nemzetközi kulturális és oktatási szerződésekből
fakadó kötelező feladatok, az aláírt szerződése alapján történő kulturális megjelenések és az
UNESCO egyezmény alapján kötelező hazai kormányzati feladatok.
Az előirányzatból történik a Finnugor Népek Világszövetsége Magyar Nemzeti Szervezete
működési támogatása, valamint a Hungarian Quarterly negyedéves folyóirat megjelenésének
OKM-re jutó részének biztosítása.
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11/10/2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. A magyar kultúra, mint összekötő kapocs
Az előirányzat részben az érvényben lévő kulturális együttműködési munkatervekben
vállalt nemzetközi rendezvények megvalósítását, részben a munkatervekben nem
szereplő nemzetközi vonatkozású rendezvények, programok, kiemelt, esetenként,
évfordulókhoz kötött rendezvények támogatását biztosítja.

Támogatási összeg                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
150,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
85,0

munkaadókat terhelő járulékok
29,0

dologi kiadások
21,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
15,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet, OKM Igazgatás, közhasznú
társaságok, intézmények, alapítványok, intézetek, egyesületek, gazdasági társaságok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/10/2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Évadok, nagyrendezvények
Részben a nemzetközi kulturális egyezményekben vállalt kötelezettség teljesítése,
részben az egyezményekben nem szereplő, a korábbi évek magyar kultúrát bemutató
rendezvénysorozatok évad szintű folytatása, a magyar kultúra sokszínűségének
bemutatása.

Támogatási összeg                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
100,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
57,0

munkaadókat terhelő járulékok
18,0

dologi kiadások
14,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
11,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet, OKM Igazgatás, közhasznú
társaságok, intézmények, alapítványok, intézetek, egyesületek, gazdasági társaságok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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11/10/2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

3. Két- és többoldalú kulturális programok
Aláírt nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó kötelező feladatok végrehajtása.
A zágrábi szakdiplomata álláshellyel kapcsolatos kötelezettség KÜM felé történő
rendezése.

Támogatási összeg                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
45,5

Működési költségvetés

személyi juttatások
25,0

munkaadókat terhelő járulékok
6,8

dologi kiadások
3,7

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
2,5

Felhalmozási költségvetés

intézményi beruházási kiadások
7,5

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet, OKM Igazgatás, közhasznú
társaságok, intézmények, alapítványok, intézetek, egyesületek, gazdasági társaságok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai
Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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12. alcím Felújítások központi támogatása

12/1 Felsőoktatási felújítási programok
Áht azonosító: 255934
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 750,0
Felhalmozási költségvetés

felújítás 750,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat 14 felsőoktatási intézmény 25 meglévő épületében tartalmaz felújítási
munkákat és volt, átvett laktanyaterület kármentesítését. Alapvetően tetőfelújítások,
homlokzatjavítások, nyílászáró cserék valósulnak meg, amelyekkel takarékosabbá és
gazdaságosabbá tehető az épületek üzemeltetése.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Martos Kollégium
felújítása

Támogatási összeg: 100,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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12/1 Felsőoktatási felújítási programok
Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
Budapesti Corvinus Egyetem, Államigazgatási Kar oktatási épületek felújítása

Támogatási összeg: 130,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Budapesti Corvinus Egyetem 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

3. Nyugat-magyarországi Egyetem Szombathely, kollégium felújítás

Támogatási összeg: 120,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Nyugat-magyarországi Egyetem

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

4. Felsőoktatási intézmények 100,0 millió forint alatti felújítási programjai

Támogatási összeg: 400 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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12/2 Egyéb intézményi felújítási programok
Áht azonosító: 255945
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 30,0
Felhalmozási költségvetés

felújítás 30,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat az OKM felügyelete alá tartozó intézmények elhelyezését szolgáló ingatlanok,
illetve az általuk használt eszközök felújítására szolgál.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Egyéb intézményi felújítási programok

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Intézményi kör

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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12/3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása
Áht azonosító: 241512
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 26,0
Felhalmozási költségvetés

felújítás 26,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhálózat évközi
rendkívüli, előre nem tervezhető és ütemezhető, főleg életveszély-elhárítási feladatainak
támogatására szolgál.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Nemzeti kulturális intézmények felújítása

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Kulturális intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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13. alcím Egyéb fejlesztési támogatás

13/1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja
Áht azonosító: 255956
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 90,0
Felhalmozási költségvetés

egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 90,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az intézményhálózat kisebb beruházásaihoz nyújt kiegészítő támogatást az egyházak igényei
alapján.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja

A program támogatja a felsőoktatási intézményt fenntartó egyházak fejlesztési –
felújítási tevékenységét, az állam és az egyház között létrejött megállapodás alapján.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Egyházi felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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13/4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás
Áht azonosító: 270312
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 14,4
Felhalmozási költségvetés

egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 14,4
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 14,4
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 104,4
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 104,4

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Battonya Város Önkormányzata a Római Katolikus Egyházzal kötött megállapodás alapján
bruttó 72,0 millió forint összegért megvásárolhatja a használatában lévő művelődési ház
épületét, melyhez a Minisztérium 2007-2010. közötti időszakban évi 14,4 millió forint,
összesen 57,6 millió forint támogatást nyújt. Az előirányzat a 2008. évi ütem fedezete.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Nem állami intézmények felújítás, beruházás

Battonya Város Önkormányzata részére támogatás a művelődési ház
megvásárlásához.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Battonya Város Önkormányzata

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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13/5 Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának
hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás  
Áht azonosító: 271456
feladatfinanszírozás körébe tartozó/nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 204,0
Felhalmozási költségvetés

egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 204,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 204,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat célja:
Az előirányzat a gödöllői Grassalkovich kastélyegyütteshez tartozó Barokk Színház
rekonstrukciója érdekében a Gödöllői Királyi Kastély Kht. által felvett hitel visszafizetésére
szolgál. A hitel visszafizetése 2005-2008. között történik, a Kht. által kötött hitelszerződésben
meghatározott kamat- és tőketörlesztési feltételek szerint. A hitelkonstrukcióhoz állami
kezességvállalás kapcsolódik.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

1. Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciójának
hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás  

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági
Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint



139

14. alcím PPP programokkal kapcsolatos kiadások

14/1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához
Áht azonosító: 264145
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 3.366,0
Működési költségvetés

dologi kiadások 3.366,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 3.366,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 129,7
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 129,7

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

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. A jogszabály lehetőségek ad arra, hogy a vállalt kötelezettségeket az OKM 50 %-
os mértékben átvállalja. Az elmúlt években és az év során belépő fejlesztések bérleti díjának
támogatását tartalmazza az előirányzat..

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához 

A 2007. évet megelőzően, illetve a 2007. és 2008. években belépő oktatási-kutatási
fejlesztések bérleti díjának támogatását tartalmazza a részfeladat.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
PPP konstrukcióban megvalósuló beruházás résztvevői

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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14/2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához
Áht azonosító: 264156
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 2.220,7
Működési költségvetés

dologi kiadások 2.220,7
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 2.220,7
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege .431,6
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 431,2

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
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. A jogszabály lehetőségek ad arra, hogy a vállalt kötelezettségeket az OKM 50 %-
os mértékben átvállalja. Az elmúlt években és az év során belépő fejlesztések bérleti díjának
támogatását tartalmazza az előirányzat.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 

A 2007. évet megelőzően, illetve a 2007. és 2008. években belépő kollégiumi
rekonstrukciók bérleti díjának támogatását tartalmazza a részfeladat.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
PPP konstrukcióban megvalósuló beruházás résztvevői

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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14/3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához
Áht azonosító: 264167
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 188,9
Működési költségvetés

dologi kiadások 188,9
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 188,9
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 38,6
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 38,6

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

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. A jogszabály lehetőségek ad arra, hogy a vállalt kötelezettségeket az OKM 50 %-
os mértékben átvállalja. Az elmúlt években és az év során belépő fejlesztések bérleti díjának
támogatását tartalmazza az előirányzat.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához 

A 2007. évet megelőzően, illetve a 2007. és 2008. években belépő diákotthoni
férőhely-fejlesztések bérleti díjának támogatását tartalmazza a részfeladat.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
PPP konstrukcióban megvalósuló beruházás résztvevői

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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14/5 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához
Áht azonosító: 277445
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 103,6
Működési költségvetés

dologi kiadások 103,6
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A 2007. évben belépő berlini Collegium Hungaricum bérleti díjának támogatását tartalmazza.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához 

Berlini Collegium Hungaricum PPP konstrukcióban megvalósuló beruházás bérleti
díja, valamint közüzemi költségei.

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Balassi Intézet

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15. alcím Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása

15/6 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása

Áht azonosító: 264201 
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 180,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 180,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat célja:
A minisztérium hozzájárulása a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. általános
(működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általa ellátott szakmai
feladatok támogatásához.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

1. Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közoktatási Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15/7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása

Áht azonosító: 270256 
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 920,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 920,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat célja:

A minisztérium hozzájárulása az oktatási közhasznú társaságok általános (működési,
felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok
támogatásához.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám

Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Az Educatio Kht. működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 800,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Educatio Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: 
Közoktatási Főosztály/ Felsőoktatási Főosztály/Tudománypolitikai Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15/7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám

Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

2. OMSZI Kht. működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 100,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: OMSZI Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közoktatási Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

3. Study Transfer Program Kht. működésének és közhasznú feladatainak
támogatása

Támogatási összeg: 20,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Study Transfer Program Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Felsőoktatási Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Áht azonosító: 270267 
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 9 495,5
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 9 495,5
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 4,1
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 4,1

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
A minisztérium hozzájárulása a kulturális közhasznú és gazdasági társaságok általános
(működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai
feladatok támogatásához.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

1. A 38 Kht. működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 20,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: A 38 Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
2. Budapesti Kamaraszínház Kht. működésének és közhasznú feladatainak

támogatása

Támogatási összeg: 470,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Budapesti Kamaraszínház Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

3. Budavári Vagyonkezelő és Innovációs Kht. működésének és közhasznú
feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 170,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Budavári Vagyonkezelő és Innovációs Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

4. Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúli Koncertszervező és –rendező Kht.
működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 120,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúli Koncertszervező és –rendező Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

5. Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és –rendező Kht. működésének és
közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 30,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: 
Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és –rendező Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

6. Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és –rendező Kht.
működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 66,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és –rendező Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

7. Gödöllői Királyi Kastély Kht. működésének és közhasznú feladatainak
támogatása

Támogatási összeg: 80,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Gödöllői Királyi Kastély Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közgyűjteményi Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

8. Helikon Kastélymúzeum Kht. működésének és közhasznú feladatainak
támogatása

Támogatási összeg: 30,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Helikon Kastélymúzeum Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közgyűjteményi Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

9. Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht. működésének és közhasznú
feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 100,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező
Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

10. Játékszín Terézköruti Színház Kht. működésének és közhasznú feladatainak
támogatása

Támogatási összeg: 195,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Játékszín Terézköruti Színház Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

11. Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (MACIVA) működésének és közhasznú
feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 313,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (MACIVA)

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

12. Magyar Fotográfusok Háza Kht. működésének és közhasznú feladatainak
támogatása

Támogatási összeg: 12,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Fotográfusok Háza Kht. 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

13. Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht.
működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 1 550,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: 
Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kht. 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

14. Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és
– hasznosító Kht. működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 40,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és –
hasznosító Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Kulturális és Örökségvédelmi
Koordinációs Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

15. Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. működésének és közhasznú
feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 350,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

16. Nemzeti Filmszínház Kht. működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 100,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Nemzeti Filmszínház Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
17. Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht. működésének és közhasznú

feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 595,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

18. Nemzeti Táncszínház Kht. működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 520,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Nemzeti Táncszínház Kht. 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

19. Nemzeti Színház Zrt. működésének és közhasznú feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 1 700,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Nemzeti Színház Zrt.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

20. Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. működésének és közhasznú
feladatainak támogatása

Támogatási összeg: 2 400,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató
Kft.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

21. Honvéd Együttes Nonprofit Kft. működésének és közhasznú feladatainak
támogatása

Támogatási összeg: 534,5 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Honvéd Együttes Nonprofit Kft.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészeti Főosztály

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

22. Támogatás kiegészítésére

Támogatási összeg: 100,0 MFt

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: 1-21. részfeladat

A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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19 alcím Kutatás-fejlesztés támogatása

19/2 Felsőoktatási kutatási program

Áht azonosító:         233947
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár  
Ellenjegyző: a felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 150,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 100,0
munkaadókat terhelő járulékok 32,0
dologi kiadások 8,0

Felhalmozási költségvetés
intézményi beruházási kiadások 10,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
A felsőoktatásról szóló törvény 67-69. § és a 103. § a) és b) pontja, a 104. § (1) bekezdés g)
pontja, a 156. § (2) bekezdése és a 128. § (2) és (3) bekezdés c) 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. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Felsőoktatási kutatási program

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint.
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22. alcím EU tagsággal kapcsolatos feladatok

22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések
Áht azonosító: 264234
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: nemzetközi szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 111,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 84,1
munkaadókat terhelő járulékok 26,9

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 14,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 14,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
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 Európa Tanács kulturális munkájában való nemzeti részvételből
adódó feladatok ellátását.
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22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. EU döntéshozatali folyamatában való részvétel
Magyarország teljes jogú tagként részt vesz az Európai Unió fő döntéshozatali
szervének, a Miniszterek Tanácsának munkájában. Oktatási és kulturális kérdésekben az
üléseken képviselendő magyar álláspont kidolgozásának koordinálása és képviselete az
OKM Európai Uniós Kapcsolatok Főosztályának a feladata. Az ülések rendszerességét
és a tárgyalásra kerülő kérdéseket félévente a mindenkori soros elnökség határozza
meg. A Miniszterek Tanácsának ülését az Oktatási Bizottság illetve a Kulturális
Bizottság készíti elő, amelyek rendszerint havonta kétszer, háromszor üléseznek. Az
előirányzat biztosítja a tagállamként való működés teljesítéséhez és a döntéshozatalban
való részvételhez kapcsolódó költségek fedezetét, szakértői tevékenységet, kiadványok,
rendezvények megvalósítását. 

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
50,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
37,6

munkaadókat terhelő járulékok
12,4

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
OKM Igazgatás, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Tempus Közalapítvány, pedagógiai
szolgáltató intézmények, saját intézmények, alapítványok, közhasznú társaságok,
társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok, közalapítványok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Az európai egész életen át tartó tanulás térségének megvalósításából fakadó
feladatok
Az EU kormány- és államfőinek tanácsa 2005-ben azt a döntést hozta, hogy minden
tagállam rendelkezzen koherens és átfogó egész életen át tartó tanulás stratégiával. A
magyar kormány 2005-ben fogadta el az egész életen át tartó tanulás stratégiáját. Az
előirányzat biztosítja az EU egész életen át tartó tanulás térségének kialakításához, az
ASEM (EU és Ázsia) dialógus keretében működő Oktatási és Kutatási Hálózat platform
működéséhez és a Tanácsadói Testület elnökségi feladatainak ellátásához kapcsolódó
hazai és nemzetközi munkában való részvétel fedezetét. Az előirányzat a vonatkozó
szakmai feladatok ellátására, szakértői tevékenység,  kiadványok, rendezvények
megvalósítására is szolgál. 

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
15,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
11,4

munkaadókat terhelő járulékok
3,6

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
OKM Igazgatás, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pedagógiai szolgáltató intézmények,
saját intézmények, alapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek,
gazdasági társaságok, közalapítványok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

3. Az EU és az ET kulturális együttműködéseiben való részvétel 
Az előirányzat tartalmazza az EU és ET tagállamként a kulturális területen ellátandó
kötelezettségek fedezetét: EU Ifjúsági Zenekara, Euro-mediterrán kulturális
együttműködés, Kultúra program végrehajtása, a 2008-as kultúrák közötti párbeszéd
évének előkészítését, szakértői tevékenység, kiadványok, rendezvények megvalósítását;
illetve az ET kulturális együttműködés programjai hazai implementációjának költségeit. 

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
46,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
35,1

munkaadókat terhelő járulékok
10,9

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
OKM Igazgatás, Hungarofest Kht., kulturális szolgáltató intézmények, saját
intézmények, alapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek, gazdasági
társaságok, közalapítványok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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22/8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram

Áht azonosító: 264256
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: nemzetközi szakállamtitkár 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 20,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 10,0
munkaadókat terhelő járulékok 3,2
dologi kiadások 6,8

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,1
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,1

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az előirányzat biztosítja az Európai Unió lisszaboni stratégiájának megvalósítását az oktatás
területén az Oktatás és Képzés 2010 munkaprogram keretében. Az előirányzat szolgál az
Európai Bizottság támogatásának társfinanszírozási forrásául a munkaprogram hazai
megvalósításához kapcsolódó szakmai és szakértői munka fedezetéül: ezek az európai jó
gyakorlatok megismerése és adaptációja, szakmai workshopok szervezése és megvalósítása,
az EU által szervezett szakpolitikai tanulást támogató klaszterekben való részvétel, és
kapcsolódó hazai szakértői tevékenységek.
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22/8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. EU Oktatás és Képzés munkaprogram 
Az oktatás és képzés területére a lisszaboni folyamathoz kapcsolódóan a tagállamok
oktatási minisztereinek tanácsa részletes munkaprogramot dolgozott ki. Az előirányzat
az oktatás és képzés 2010 munkaprogram megvalósításhoz szükséges tagállami
feladatok költségeit és az Európai Bizottság 2008. évben a program disszeminációjához
nyújtott támogatásának társfinanszírozási hányadát tartalmazza: szakértői tevékenység,
kiadványok, rendezvények megvalósítását, hazai és nemzetközi szakmai
rendezvényeken való részvétel és PR tevékenység. Az előirányzat a munkaprogramban
meghatározott EU célkitűzések és a hazai prioritások figyelembe vételével, különös
tekintettel a nemzetközi együttműködés oktatásban alkalmazott új módszerére, az
egymástól való tanulásra és az EU által szervezett u.n. klaszterekben való részvétel
biztosítására szolgál. 

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
OKM Igazgatás, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Tempus Közalapítvány, saját
intézmények, alapítványok, közhasznú társaságok, társadalmi szervezetek, gazdasági
társaságok, közalapítványok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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31 alcím Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

31/3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezettségek

Áht azonosító: 244589
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kulturális szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 100,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívül) 100,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 7,7
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A kulturális szaktörvény előírásainak megfelelően a szakmai munkatársak dokumentum-
vásárlására nyújt fedezetet. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Dokumentumvásárlás

Az 1997. évi CXL. törvény 94. § (5) bekezdés alapján a törvény hatálya alá tartozó
intézményekben, szakmai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók számára
(mintegy 10 000 közgyűjteményi és közművelődési dolgozó) biztosít hozzájárulást
dokumentumvásárlásra. A hozzájárulás 2008. évi összege 10.000 forint/fő.

A felosztás módja: Az OKM megbízásából a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. bonyolítja
normatív módon a rendeletben meghatározottak szerint

A támogatásban részesíthetők köre: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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31/4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
Áht azonosító: 256101
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 8.800,0
Működési költségvetés

dologi kiadások 8.800,0
.

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 8.800,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a Művészetek Palotája Rendelkezésre Állási Szerződése alapján fizetendő
rendelkezésre állási díjra és egyéb működtetési költségekre biztosít forrást.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
OKM Igazgatáson keresztül, a fizetendő rendelkezésre állási díj-, és egyéb
működtetési költségek számla kiállítói

A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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31/7 Reneszánsz év programjai

Áht azonosító: 278889
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kulturális szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 4.000,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 4.000,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A Reneszánsz Év során megvalósuló programok egyrészt visszatekintenek a reneszánsz
hagyományaira, kulturális értékeire, másrészt bemutatják a jelen kezdeményező, kreatív
kultúráját, a kulturális modernizáció szándékait. Az országos, sőt határon túli, nagyszabású
programsorozat, amelyben több száz program (kiállítások, fesztiválok, konferenciák) szerepel,
a tágabb értelemben vett kultúra minden területén igyekszik megmutatni a modern
reneszánszot. 
A hagyományos művészeti programok mellett az informatikával, tudományos technikai
kultúrával, környezeti kultúrával, formatervezéssel, gasztronómiával foglalkozó, eddig
hazánkban nem tapasztalt komplexitású eseménysorozatra kerül sor, ami magában foglalja a
legnagyobb magyarországi fesztiválok rendezését is, ezzel is támogatva a kulturális turizmust.
Olyan rétegeket kíván bevonni a kulturális értékek világába, amelyek eddig nehezen vagy
egyáltalán nem voltak elérhetőek. A támogatás egyik része a Hungarofest Kht keretein belül
működő Reneszánsz Iroda szervezésével valósul meg, másik része a szakfőosztályok
közreműködésével.
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31/7 Reneszánsz év programjai

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. A Reneszánsz Évad kiemelt rendezvényei
A támogatás a Reneszánsz Iroda és a minisztérium által meghirdetett célok szerint
valósul meg, egyrészt a Hungarofest Kht bonyolításában, másrészt a központi
költségvetési intézményi kör szervezésében.

Támogatási összeg: 1.420,0 MFt
A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Reneszánsz Iroda (Hungarofest Kht.), művészeti intézmények, fesztiválok,
közgyűjtemények, az évfordulóhoz kapcsolódó kulturális rendezvények, események
szervezői.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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31/7 Reneszánsz év programjai

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. A vidék kulturális reneszánsza – Közkincs 2008

a.) Az élő népi kultúra reneszánsza -  „TENGERTÁNC” program 
Célja: A népi kultúra, népművészet, közösségi alkotómunka reneszánsza, a kulturális
tartalmú vidékfejlesztés új alapokra helyezése.
A helyi közösségek aktivitásának fokozása, lehetőségeik szélesítése és fejlesztése. A
fiataloknak szóló, igényes kulturális kínálat színesítése. A népi kultúra
promóciójának erősítése, értékeinek digitális úton való rögzítése és népszerűsítése
annak érdekében, hogy olyan rétegek számára is elérhetők legyenek a népi
kultúrában megújult értékek – a városi, polgári táncok, muzsikák, viseletek, ezek
motívumai, formái és ritmusai – akik eddig nem, vagy csak nagyon nehezen voltak
bevonhatók az ilyen típusú közösségi alkalmakba. 

b.) A modern reneszánsz bemutatása a különböző zenei stílusok segítségével 
Célja: A meglévő amatőr zenei hálózat megújítása és a XXI. századhoz, kihívásaihoz
kapcsolódó úttörő kezdeményezések felkarolása. Az ifjúsági klubok élőzenei
programjainak lehetőséget biztosít a könnyűzene, népzene, jazz kiterjesztésére,
valamint olyan réteg bevonására a kulturális értékek világába, amelyek nehezen
voltak eddig elérhetők. 

c.) Kistérségek kulturális reneszánsza   
A könyvtári, közművelődési, muzeális tevékenységek és szolgáltatások területén
tapasztalható esélyegyenlőtlenségek csökkentése, a többcélú kistérségi
összefogásban megvalósuló közművelődési tevékenységek működési feltételeinek,
költség hatékony struktúrájának kialakítása, modellértékű kezdeményezések
kidolgozása és megvalósítása.

Támogatási összeg: 730,0 MFt

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Közművelődési önkormányzati, költségvetési
intézmények, nonprofit szféra, gazdasági társaságok 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közművelődési Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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31/7 Reneszánsz év programjai

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

3. A vidék muzeális és levéltári örökségének reneszánsza

A reneszánsz szellemiségére építve átfogó programot indítunk az alábbi területeken:
a) MNM Esztergomi Vármúzeum Várkápolnájának műemléki

rekonstrukciója és Vitéz János Studiolojának restaurálása és bemutatása 
A műemléki helyreállítást követően a kiemelkedő jelentőségű reneszánsz
falképek restaurálása, a Várkápolna és a Studiolo december eleji megnyitása a
látogatók számára.

b) Irodalmi Emlékházak reneszánsza 
Az emlékházak szakmai és infrastrukturális megújítása, az irodalmi, történeti és
művészeti emlékhelyek hálózatának fejlesztése révén új programkínálat,
pedagógiai alkalmazás erősítése. 

c) Tájházak reneszánsza 
A tájházak komplex fejlesztési és hasznosítási programja segítségével lehetővé
válik az itt őrzött tárgyi és szellemi örökség széleskörű bemutatása, illetve ehhez
kapcsolódó korszerű, többfunkciós kulturális színterek megteremtése. 

d) Levéltári reneszánsz és a reneszánsz értékek az információs társadalomban a
közgyűjtemények értékeinek hozzáférhetővé tételével.

e) Az egyházi gyűjtemények reneszánsza 
Egyházi könyvtárak és múzeumok állományvédelmi támogatása és az egyházi
levéltárak elektronikus tartalomszolgáltatásának fejlesztése. 

Támogatási összeg: 470,0 MFt

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Költségvetési intézmények, önkormányzati
intézmények, nonprofit szféra, egyházi gyűjtemények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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31/7 Reneszánsz év programjai

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

4. Művészeti programok a reneszánsz jegyében

a.) Kortárs művészeti programok – Nemzetközi kapcsolatok 100,0 MFt
A Reneszánsz Év ezen kerete a 2008-ban megvalósuló, az emlékév szellemiségéhez
kapcsolódó kortárs művészeti kezdeményezések, műhelyek és programok
szisztematikus támogatására szól. Egyrészt azon művészeti területeken kívánunk
meglévő impulzusokat felerősíteni, amelyeken komoly potenciált látunk a
kibontakozásra és továbbfejlődésre (pl. a magyar irodalom külföldi jelenlétének
erősítése, a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi versenyképességének
fokozása), másrészt ösztönözni kívánjuk az újító jellegű művészi elképzelések,
művek, projektek, produkciók és kiállítások létrejöttét (különösen a színház, a zene,
az iparművészet és a design területén). Az előirányzat fedezetet nyújt a kulturális
nemzetközi kapcsolatokra is a reneszánsz évben. A keret egyedi döntések,
meghívásos és nyilvános pályázat útján kerül felhasználásra.

b.) Országos Köztéri Szoborpályázat 100,0 MFt

c.) Budapesti Tavaszi Fesztivál                  180,0 MFt

Támogatási összeg összesen: 380,0 MFt
A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Költségvetési intézmények, önkormányzati
intézmények, nonprofit szféra, gazdasági társaságok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint



167

31/7 Reneszánsz év programjai

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

5. A könyvtárügy reneszánsza

Magyar Digitális Könyvtár és Látványtár. A könyvtárakban őrzött képi
dokumentumok (fotók, fényképek, plakátok, metszetek illusztrációk stb) digitális
hozzáférhetővé tétele egy közös felhasználóbarát honlapon keresztül. 

Támogatási összeg: 220,0 MFt
A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
Országos szakkönyvtárak, egyházi könyvtárak, múzeumi könyvtárak.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

6. A reneszánsz Magyarországon, 4 intézmény kiállításai - kommunikációja 

Támogatási összeg: 340,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:Költségvetési intézmények 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

7. A reneszánszhoz kapcsolódó egyéb évközi programok 

Támogatási összeg: 440,0 MFt

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Költségvetési intézmények, önkormányzatok és
intézményei, nonprofit szféra, gazdasági társaságok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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31/19 Filmszakmai támogatások 

31/19/3 Egyéb filmszakmai támogatások 

Áht azonosító: 244645
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kulturális szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 10,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 10,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

A támogatási előirányzat elsősorban a hazai filmfesztiválok díjtámogatására, továbbá a hazai
filmszakmai rendezvények előkészítésének és megrendezésének támogatására fordítható.
Ezen keret nyújt fedezetet az Art mozi Bíráló Bizottság tagjainak 2008. évre esedékes
díjazására is. Az támogatási keretből a szakterület olyan kiemelt szakmai rendezvényeket
kíván támogatni, melyek nagyszámú közönséget mozgatnak, jelentősen hozzájárulnak a
magyar film, a kulturális ágazat hazai és nemzetközi hírnevének további javításához.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Egyéb filmszakmai támogatások

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: 
Támogatásban mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) 27. §-a
szerint a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett személyek és szervezetek
részesülhetnek, amennyiben megfelelnek az Mktv. rendelkezéseinek, valamint a
támogató szervezet által meghatározott feltételeknek. 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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32. alcím Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés

32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása

Áht azonosító: 271478
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kulturális szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 702,1
Működési költségvetés

személyi juttatások 140,0
munkaadókat terhelő járulékok 45,2
dologi kiadások 82,0
egyéb működési célú támogatások 424,9
         ebből: államháztartáson kívüli 274,9
                    államháztartáson belüli 150,0

Felhalmozási költségvetés
egyéb intézményi felhalmozási kiadások (Áht-n kívülre) 10,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 195,9
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 48,5
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 44,5

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat biztosítja 

• A múzeumi szakmai programok (Alfaprogram) támogatási előirányzatát. Az előirányzat
a muzeális örökség védelméhez és bemutatásához kapcsolódó feladatok támogatását
szolgálja, így a műszaki-technikatörténeti muzeális intézmények működési támogatását, a
muzeális intézmények állományvédelmét, és a „látogatóbarát múzeum” koncepciójának
érvényesítését. 

• A Közkincs program támogatási előirányzatát. A vidék kulturális megújulásának
támogatására, a hozzá kapcsolódó közművelődési infrastruktúra fejlesztést szolgáló hitel
alprogram 2007. évi terheire; a regionális, valamint a kistérségi közkulturális
együttműködésre biztosít forrást az előirányzat.

• A Jövő könyvtára: a könyvtár a jövő támogatási előirányzatát, amely célja a könyvtári
szolgáltatások fejlesztése, a digitális tartalmakhoz való hozzáférés elősegítése.

• A Levéltárak támogatási előirányzatát, amely az állami és magánlevéltárak szakmai
feladatait segíti.
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32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Műszaki-technikatörténeti muzeális intézmények támogatása

Az előirányzat a veszélyeztetett helyzetű műszaki, technikatörténeti emlékeket gyűjtő,
őrző, feldolgozó és bemutató országos szakmúzeumok működési támogatására szolgál
(kapcsolódó törvényi kötelezettség: 1993. évi LXXII. tv., 1997. évi CXL. tv. 52. §),
egyedi elbírálás alapján.

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
101,4

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
101,4

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Országos szakmúzeumok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint. 
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2. „Muzeális örökségünk jövőjéért” – Állományvédelmi alprogram

A múzeumi műtárgyak állagvédelmét is szolgáló tárolási (raktározási) és kiállítási
körülményeinek javítását; a teljes állomány költséghatékony védelmét (megelőző
műtárgyvédelem) elősegítő projektek támogatása (kapcsolódó szaktörvényi
kötelezettség: 1997. évi CXL. tv. 42. § (2) bekezdés), a Múzeumi Állományvédelmi
Bizottság javaslata nyomán, egyedi elbírálás alapján.

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
70,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
10,0

munkaadókat terhelő járulékok
3,2

dologi kiadások
6,8

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
50,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Múzeumok, közgyűjtemények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: - 
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

3. Múzeumi networking és hálózati jegyértékesítés

A múzeumok hálózatba szerveződésének segítése, a hálózati jegyértékesítés
támogatása, szakmai-módszertani fórumok, konferenciák, kapcsolódó kiadványok,
valamint nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel támogatása, egyedi
elbírálás útján. 

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
18,7

Működési költségvetés

személyi juttatások
13,0

munkaadókat terhelő járulékok
4,2

dologi kiadások
1,5

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: 
Múzeumok, közgyűjtemények, OKM Igazgatása 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

4. Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer teszi lehetővé az országos könyvtárközi
kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind az eredeti, mind a másolt
dokumentumok esetében. Az ODR-ben szolgáltató 55 könyvtár állomány-
gyarapításának támogatása fontos feladat, hiszen enélkül a vidéken élő lakosság nem
juthat hozzá a könyvtári rendszerben meglévő dokumentumokhoz. A támogatás a
szolgáltatáshoz szükséges dokumentumokra, technikai berendezésekre és a lelőhely-
adatbázis fejlesztésére adható. Az OKM támogatásával a MOKKA (Magyar Országos
Közös Katalógus) fejlesztői – együttműködve az ODR lelőhely adatbázis fejlesztőivel
– már jelentős lépéseket tettek a két adatbázis egyesítése felé. A két adatbázis
egyesítésével az országos lelőhelyjegyzék jelentős fejlesztése valósulna meg, több
százezer dokumentum lelőhelyadatai válnának ismertté az ODR számára.

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
112,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
70,0

munkaadókat terhelő járulékok
22,4

dologi kiadások
19,6

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: Megyei könyvtárak, OKM saját intézmények

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

5. EBSCO adatbázisok előfizetése

Az előirányzat a 2008. évi szerződés fedezetére szolgál. A teljes szövegű elektronikus
dokumentumokhoz (kb. 8500 folyóiratból) való online hozzáférés biztosítása a
tartalomszolgáltatás legkorszerűbb formája.

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
65,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
65,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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6. Levéltár és nyilvánosság

A program fő célja a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló,
továbbá a közigazgatás folyamatos működéséhez, valamint a közérdekű adatok
megismeréséhez nélkülözhetetlen levéltári anyag védelmének, biztonságos őrzésének,
széleskörű hozzáférésének biztosítása.

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
20,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
10,0

Felhalmozási költségvetés

egyéb intézményi felhalmozási kiadások (Áht-n kívülre)
10,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: egyházak, alapítványok, gazdasági szervezetek

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
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7. Levéltári állományvédelem és modernizáció, kapcsolattartás

A közlevéltárakban és a nyilvános magánlevéltárakban őrzött iratok jelentős részét –
elsősorban a papír és az íróanyag gyenge minősége miatt – a szétmállás, illetve az
elhalványulás veszélye fenyegeti. A támogatás célja a rossz fizikai állapotban lévő
levéltári anyag restaurálásának, konzerválásának, biztonsági célú lefilmezésének,
őrzési feltételei javításának, illetve a mindezekhez szükséges eszközök és
nyersanyagok beszerzésének segítése. E feladatok központi költségvetésből történő
támogatását az 1995. évi LXVI. levéltári törvény 34/A. §-a írja elő. A támogatás
alanyai a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak. A meghívásos pályázat útján
beérkezett kérelmek elbírálására a 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendeletben meghatározott
Levéltári Kollégium tesz javaslatot. Az előirányzat fedezetet nyújt a levéltári
modernizáció és kapcsolattartás feladataira is.

Támogatási összeg:                                                     millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
150,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
37,0

munkaadókat terhelő járulékok
12,2

dologi kiadások
52,3

egyéb működési célú támogatások
48,5

         ebből: államháztartáson kívüli
8,5

                    államháztartáson belüli
40,0

A felosztás módja: meghívásos pályázat, egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
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8. A Közkincs hitelprogram és Közkincs bizottságok, minőségbiztosítás és országos
szakmai programok:
- A Közkincs hitelprogram kamat és tőketörlesztésének 2008. évi fedezete;
- Közkincs-program (minőségfejlesztés (20 MFt); szakmai keret; vidékfejlesztéssel

kapcsolatos országos szakmai rendezvények).

Támogatási összeg:                                                     millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
165,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
10,0

munkaadókat terhelő járulékok
3,2

dologi kiadások
1,8

egyéb működési célú támogatások
150,0

         ebből: államháztartáson kívüli
40,0

                    államháztartáson belüli
110,0

A felosztás módja: a támogatási megállapodások szerint 

A támogatásban részesíthetők köre:
a Közkincs hitelprogramban résztvevő önkormányzatok;
a Közkincs programban résztvevő önkormányzatok, Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus, valamint egyéb szervezetek. 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közművelődési Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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34. alcím Művészeti tevékenységek 

34/4 Művészeti tevékenységek támogatása
Áht azonosító: 271489
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kulturális szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 500,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 110,0
munkaadókat terhelő járulékok 35,0
dologi kiadások 51,0
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 294,0

Felhalmozási költségvetés
intézményi beruházási kiadások 10,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 113,5
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 113,4

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Általános cél a művészet minden ágában az alkotó és előadóművészeti tevékenység
támogatása. Ez magában foglalja a működés és a programok támogatását is.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
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1. Könyvszakmai kamattámogatás
A könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében
kedvezményes kamatozású hitelprogram keretében pályázatot hirdet a minisztérium
forgóeszköz hitel felvételre és kamattámogatás elnyerésére. A projekthez a
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. biztosítja a forrást, a minisztérium a felvett hitelek
kamatainak 50%-át fizeti.

Támogatási összeg:                                                        millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
45,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
45,0

A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Művészeti Főosztály
Egyeztetési kötelezettség: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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34/4 Művészeti tevékenységek támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Kiemelt hazai művészeti társulatok, intézmények, szervezetek, rendezvények
támogatása

 Dohnányi Archívum 5,0 millió Ft
 Nemzeti Ifjúsági Zenekar/Rajkó Zenekar 25,0 millió Ft
 Alternatív táncszínházak támogatása/Bethlen Mozi bérleti díja 17,0 millió Ft
 Művészeti nagyrendezvények, kiállítások minisztériumi díjai 30,0 millió Ft
 Hungarofest Kht Művészeti Exportirodák 40,0 millió Ft
 Krétakör Színház 100,0 millió Ft
 Drámapedagógiai műhelyek 25,0 millió Ft
 Balatonfüredi Fordítóház Alapítvány 5,0 millió Ft
 Művészeti rendezvények és szakmai programok 58,0 millió Ft 

Az előirányzat a fenti intézmények, társulatok, szervezetek valamint művészeti
rendezvények működésének, szakmai programjainak, díjainak támogatását szolgálja.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
305,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
50,0

munkaadókat terhelő járulékok
17,0

dologi kiadások
20,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
218,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: fentiekben felsorolt intézmények, szervezetek

A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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34/4 Művészeti tevékenységek támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

3. Művészeti alkotóműhelyek támogatása
Ezen feladat keretén belül a  képző-, ipar-, foto-, tánc-, zene-, film- színházművészet,
valamint a könyves és irodalmi élet  tevékenységét, működését támogatjuk.
Lehetőséget nyújtunk arra, hogy a kiemelkedő műhelymunkát végző szervezetek
programjai magas színvonalon megvalósuljanak, valamint támogatjuk azok
működését is. Művésztelepek létrejöttét és több évtizede működő művészeti stúdiók
alkotótevékenységét is biztosítjuk az előirányzatból.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
150,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
60,0

munkaadókat terhelő járulékok
18,0

dologi kiadások
31,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
31,0

Felhalmozási költségvetés

intézményi beruházási kiadások
10,0

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: központi költségvetési és önkormányzati
intézmények, civil szféra és gazdasági társaságok

A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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35. alcím Civil és nonprofit szervezetek támogatása

35/3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek

Áht azonosító: 258434
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: 1. részfeladatnál a közoktatási szakállamtitkár,
2-3. részfeladatnál a kulturális szakállamtitkár

Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 150,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül) 150,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 6,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 42,5
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 41,9

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A civil szervezetek tevékenységének erősítése, működésük segítése.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. VII. Nevelésügyi Kongresszus megrendezése
A kongresszus megszervezésének célja az egész életen át tartó tanulás korszerű
szemléletének hazai fejlesztése, továbbá a felnőttkori tanulás értékének megerősítése és
tudatosítása.

Támogatási összeg: 6,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés
A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Pedagógiai Társaság

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: 
Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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5/3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

2. Közművelődési civil és nonprofit szervezetek
Kiemelkedő kulturális, közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet végző civil
szervezetek, közhasznú társaságok működési és programtámogatása. Pályázati
támogatásban részesülnek az országos hatókörű kulturális társadalmi szervezetek,
egyedi támogatást kapnak a kiemelkedő, speciális tevékenységet ellátó civil szervezetek
(pl. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága). Az előirányzat fedezetet nyújt a
kuratóriumok működésével és az eljárásrenddel kapcsolatos költségekre is, valamint
ezen előirányzatból fedezzük a KÁÉT költségeit is.

Támogatási összeg: 40,0 MFt
A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: társadalmi szervezetek, közhasznú társaságok,
OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közművelődési Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: 
Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 

3. Művészeti civil és nonprofit szervezetek
Kiemelkedő művészeti tevékenységet végző civil szervezetek, közhasznú társaságok
működési és programtámogatása. Pályázati támogatásban részesülnek az országos
hatókörű társadalmi szervezetek, egyedi támogatást kapnak a kiemelkedő, speciális
tevékenységet ellátó civil szervezetek (pl. Budapesti Music Center Kht). Az előirányzat
fedezetet nyújt a kuratóriumok működésével, és az eljárásrenddel kapcsolatos
költségekre is, valamint ezen előirányzatból fedezzük a KÁÉT költségeit is.

Támogatási összeg: 104,0 MFt
A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:társadalmi szervezetek, közhasznú társaságok,
OKM Igazgatása

A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: 
Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

Áht azonosító: 270290
Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló:  1-2. részfeladatnál közoktatási szakállamtitkár
3-5. részfeladatnál felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár

Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
       összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 225,0
Működési költségvetés

személyi juttatások 40,0
munkaadókat terhelő járulékok 12,8
dologi kiadások 5,2
egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 167,0

Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat nyújt fedezetet a közoktatási szakterület országos tevékenységi körű oktatási,
nevelési társadalmi szervezetei (szövetségek, egyesületek) működésének pályázati rendszerű
támogatására, a szervezetek működési költség támogatására, a közoktatási szakterülethez
kapcsolódó feladatok megoldásához szakértői és háttérdokumentumok, tanulmányok,
kutatások finanszírozására.

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján alapított, céljai szerint
oktatási, nevelési (felsőoktatási) társadalmi szervezetek (egyesületek) a felsőoktatás területén
– az állami vagy államilag elismert felsőoktatási intézmények oktatói és/vagy hallgatói által
létrehozott – a felsőoktatási képzési tevékenységet segítő, kiegészítő, a társadalmi
szocializációt, az értelmiségi hivatásra való felkészülést biztosító szervezetek támogatását
biztosítja az előirányzat. 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.

A támogatás felhasználására pályázat útján kerül sor. 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 is.
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35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

1. Közoktatási testületek, bizottságok működési költségei
A közoktatással kapcsolatos döntések szakmai előkészítésébe, az oktatási és kulturális
miniszter döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szakmai testületei működnek
közre, amelyek a közoktatásról szóló törvény és más jogszabályok által nevesített
testületek (összesen: 12 testület). A testületek működtetése során nem csak az ülések
költségeit (tiszteletdíjak, reprezentációs költségek, stb.), hanem a döntéseik
megalapozottságához szükséges esetleges külső szakértői felkérések díját is ez a keret
biztosítja. 

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
49,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
36,0

munkaadókat terhelő járulékok
11,3

dologi kiadások
1,7

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre:
testületek, bizottságok tagjai, szakértők OKM Igazgatásán keresztül, oktatási
intézmények, háttérintézmények, közhasznú társaságok

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint.
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35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

2. Országos közoktatási szövetségek, egyesületek, társaságok támogatása
A pályázati lehetőséggel támogatni kívánja a tárca azokat az országos, regionális
pedagógus szakmai, diák és szülői szervezeteket, amelyek tevékenységükben szorosan
kapcsolódnak a közoktatási szakterülethez, részt vesznek a miniszter ágazatirányítási
tevékenységében, az országos és regionális tervek előkészítésében.

Támogatási összeg:                                                           millió forintban, egy
tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
24,0

Működési költségvetés

személyi juttatások
4,0

munkaadókat terhelő járulékok
1,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
19,0

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
mindazon országos, regionális tevékenységi körű pedagógus szakmai, diák, szülői és
nemzeti szervezetek, szövetségek, egyesületek, amelyek a Közoktatási
Szakállamtitkár Titkárságán kérték a nyilvántartásba vételüket a Szabályzatban
előírtaknak megfelelően

A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint.
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35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

3. Felsőoktatási testületek, bizottságok működési költségei
A felsőoktatással kapcsolatos döntések szakmai előkészítésében, az oktatási és
kulturális miniszter döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szakmai testületek, a
Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács és Felsőoktatási Kerekasztal működnek közre. A
testületek működtetése során az ülések költségei (reprezentációs költségek stb.)
mellett a döntések megalapozottságához szükséges esetleges külső szakértői
felkérések díját is ez a keret biztosítja. 

Támogatási összeg:                                                         millió forintban, egy
tizedessel

Megnevezés
Összeg

Összes támogatás
2,0

Működési költségvetés

munkaadókat terhelő járulékok
0,5

dologi kiadások
1,5

A felosztás módja: egyedi döntés 

A támogatásban részesíthetők köre: testületek, bizottságok tagjai, szakértők OKM
Igazgatásán keresztül, felsőoktatási intézmények, háttérintézmények 

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

4. Felsőoktatási testületek bizottságok, társadalmi szervezetek, egyesületek,
szövetségek működtetése 

A támogatás felhasználására a felsőoktatási törvényben meghatározottak szerint
meghívásos pályázat, ill. megállapodás útján kerül sor. E forrás szolgál például a
HÖOK, DOSZ, FEKOSZ, Országos Doktori Tanács támogatására is, melynek
mértékét a felsőoktatási törvény 128. § (1) és (2) bekezdései határozzák meg.
Intézményfejlesztési Terv Bizottság működtetését ez az előirányzat finanszírozza.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
110,0

Működési költségvetés

dologi kiadások
2,0

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
108,0

A felosztás módja: meghívásos pályázat és egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: HÖOK, DOSZ, FEKOSZ, Országos Doktori
Tanács, Intézményfejlesztési Terv Bizottság, (FTT)

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma

5. Felsőoktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
A támogatás alanyai az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései
alapján alapított, céljai szerint oktatási, nevelési (felsőoktatási) társadalmi szervezetek
(egyesületek) a felsőoktatás területén – az állami vagy államilag elismert felsőoktatási
intézmények oktatói és/vagy hallgatói által létrehozott – a felsőoktatási képzési
tevékenységet segítő, kiegészítő, a társadalmi szocializációt, az értelmiségi hivatásra
való felkészülést biztosító szervezetek. E szervezetek működése az adott szakterületen
több egyetemre, főiskolára kiterjed, vagy szakmai programjuk több felsőoktatási
intézmény együttműködésében valósul meg, és a felsőoktatási intézmények
feladatainak ellátását segíti.

Támogatási összeg:                                                       millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Összeg

Összes támogatás
40,0

Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
40,0

A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
felsőoktatási társadalmi szervezetek, bizottságok, egyesületek, szövetségek

A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
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35/5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok

35/5/1 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete /TEMI/ támogatása
Áht azonosító: 018746
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kulturális szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 638,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 638,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a lakossági közművelődési feladatokat ellátó TEMI és tagszervezetei által
működtetett, volt szakszervezeti és munkahelyi művelődési intézmények, közművelődési,
közösségi színterek, könyvtárak, művészegyüttesek fenntartásának és működésének
támogatását szolgálja, fedezetet biztosít a közművelődés területén megítélt díjakra.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

1. Területi Művelődési Intézmények Egyesülete /TEMI/

A felosztás módja:
A támogatás összegének belső megosztásáról, felhasználási arányairól – az OKM-mel
kötött megállapodás alapján – a TEMI elnöksége dönt. Díjak esetén az OKM döntése
alapján.

A támogatásban részesíthetők köre: TEMI, illetve a TEMI-hez tartozó
intézmények, díjazottak

A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Közművelődési Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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35/5/2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása
Áht azonosító: 279156
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kulturális szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 52,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 52,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

A civil szervezetek tevékenységének erősítése, működésük segítése.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
A támogatás az ismeretterjesztő szervezet országos hatókörű szakmai szervezeteinek,
regionális és területi bázisainak működését, a felnőttoktatás és képzés nemzetközi
kapcsolatainak gondozását biztosítja. A TIT intézményeinek modern infrastruktúrája,
szellemi kapacitása, nyelvi, át- és továbbképző, általános műveltséget fejlesztő képzési
lehetőségei, a humánerőforrás fejlesztés, az egész életen át tartó tanulás fontos bázisát
jelentik. A TIT folyamatosan bővíti Kárpát-medencei regionális aktivitását, európai
érvényű bizonyítványait hozzáférhetővé és megszerezhetővé teszi a határon túli
magyarság számára is.
A támogatás összegének belső megosztásáról, felhasználási arányairól a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat elnöksége dönt.

Támogatási összeg: 30,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: TIT

A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Közművelődési Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága 

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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35/5/2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek,
bizottságok támogatása

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

2. Európai Folklór Intézet /EFI/ 
Az előirányzat az UNESCO és a tárca által 11 éve létesített, az európai népművészet, a
hagyományőrzés elméleti és gyakorlati tevékenységeinek kölcsönös megismerését
szolgáló konferenciák, rendezvények szervezését, kiadványok publikálását, stb. végző
szervezet támogatására szolgál.

A támogatás összegének belső megosztásáról, felhasználási arányairól – az OKM-mel
kötött megállapodás alapján – az EFI vezetőinek előterjesztésére, a szervezet elnöksége
dönt.

Támogatási összeg: 12,0 MFt
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: EFI

A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Közművelődési Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint

3 Népfőiskolai mozgalom működésének támogatása

Támogatási összeg: 10,0 MFt
A felosztás módja: a tagszervezetek taglétszám-aránya alapján számított normatív
támogatás 

A támogatásban részesíthetők köre: a négy országos ernyőszervezet

A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Közművelődési Főosztály

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkársága 

Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint 
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39. alcím Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

39/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
Áht azonosító: 006046
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kabinetfőnök 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 325,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 325,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működési, fenntartási, gyarapítási
feladatainak támogatására, az egyházi közgyűjteményben dolgozó minősített kutatók
illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésének
támogatására szolgál.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 

A felosztás módja: egyedi döntés az egyházakkal egyeztetetten

A támogatásban részesíthetők köre:
Egyházi közgyűjteményi és közművelődési intézményeket fenntartó egyházak

A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Titkársága

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: Megállapodások mellékletét képező elszámolási
adatlapok kitöltésével, a tárgyévet követő év február 28-a.



196

39/4 Hittanoktatás

Áht azonosító: 221269
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kabinetfőnök  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 3 305,4
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 3 305,4
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 2,4
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

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 figyelembevételével,
az egyházakkal egyeztetetten történik. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Hittanoktatás 

A felosztás módja: egyedi döntés, bejelentett hittancsoportok, valamint a
hittanoktatásban résztvevők száma figyelembevételével

A támogatásban részesíthetők köre: Hittanoktatásban résztvevő egyházak

A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Titkársága

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:

Elszámolás módja és határideje: Megállapodások mellékletét képező elszámolási
adatlapok kitöltésével, a tárgyévet követő év február 28-a.
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39/5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése

Áht azonosító: 006057
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kabinetfőnök  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 11.862,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 11.862,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az egyházi alapintézmény-hálózat működtetésének állami (központi költségvetési)
hozzájárulása. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló
1997. évi CXXIV. törvény 4.§ szerint az egyes egyházak jogosultak a rendelkező
nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy százalékára,
valamint további támogatásra. A támogatások együttes alapja a 2006. évre bevallott, az
összevont adóalapot terhelő, adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0,9%-
a és az egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott
1%-ok összegének pozitív különbözete.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészítése 
A felosztás módja: A kiegészítő támogatás felosztása a törvényben előírtaknak
megfelelően a rendelkezők számának arányában történik

A támogatásban részesíthetők köre: Azok az egyházak, amelyek technikai
számmal rendelkeznek és a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek
személyi jövedelem adójuk egy százalékát az egyház javára felajánlották

A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Titkársága

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
Elszámolás módja és határideje: -
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39/6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
Áht azonosító: 208602
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kabinetfőnök  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 8.990,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 8.990,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az előirányzat tartalmazza a volt egyházi ingatlanok tulajdoni rendezésével összhangban az
arra jogosult egyházak járadék és kiegészítő járadék együttes összegét, figyelemmel az előírt
értéknövelési kötelezettségre is. Az egyházak belső szabályzatukban meghatározott módon
hitéleti és közcélú tevékenységük finanszírozására használhatják fel.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

A felosztás módja: felosztása az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3.§-ban megfogalmazottak
alapján történik.

A támogatásban részesíthetők köre: Azok az egyházak, amelyekkel a Magyar
Köztársaság, illetve a Kormány megállapodást kötött.

A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Titkársága

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: -
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39/8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka 

Áht azonosító: 240156
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kabinetfőnök  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 1 620,7
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 1 620,7
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótlékára, a határon túli egyházi jogi személyek közül az 5000
lakosnál kisebb magyar szórványú települések gyülekezeteiben magyar nyelven szolgálatot
teljesítő egyházi személyek kiegészítő támogatására, valamint a teljes egészében lezárt zsidó
temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem
zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temetők fenntartásának, és – kivételesen –
használatban lévő zsidó temetők felújításának támogatására.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka 

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre:
a 1138/2001.(XII. 26.), a 1140/2001.(XII.26.), a 1039/2002.(IV.19.), valamint a
2172/2004.(VII. 12.) Korm. határozat alapján támogatott egyházak

A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Titkársága

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje:
Az elszámolási adatlapok kitöltésével, a tárgyévet követő év február 28-a. 
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39/9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 

Áht azonosító: 263212
feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kabinetfőnök  
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 325,0
Felhalmozási költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 325,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 328,8
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 328,8

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások előirányzat
alapvető célja az egyházi hitéleti, illetőleg közfeladatot ellátó kulturális, oktatási, gyűjteményi
műemlékek, illetőleg kiemelten 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 kizáróan - az, hogy műemléki védettséget élvező ingatlanok
részesüljenek elsődlegesen költségvetési támogatásban, de a tárca több olyan új építkezési
beruházást is támogatni javasol, amelyek koncepcionálisan segíthetik az egyházak munkáját.
A kormányzat a programok végrehajtása során a következő szempontokat veszi figyelembe:
- regionális és turisztikai szempontok érvényesítését;
- a beruházások befejezett, időtálló, további jelentős rekonstrukciós ráfordítást közép- és
hosszú távon nem igénylő állapotának kialakítását;
- az államháztartáson kívüli források bevonását; 
- évek óta húzódó beruházások befejezését. 

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 
A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: támogatási igényt benyújtó egyházi jogi
személyek

A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Titkársága

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága

Elszámolás módja és határideje: A támogatást követő év június 30-a.
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39/10 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 

Áht azonosító: 278878
feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat

Kötelezettségvállaló: kabinetfőnök 
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
összegek millió Ft-ban, egy tizedessel

Megnevezés költségvetési törvény
szerint

Összes támogatás 50,0
Működési költségvetés

egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre) 50,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az egyházak munkáját belföldön és határon túl elősegítő, az egyházi roma missziók
munkáját támogató és mindezek működését megerősítő előirányzat új támogatási formaként
került a tárca 2008. évi költségvetésébe.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 

A felosztás módja: egyedi döntés

A támogatásban részesíthetők köre: az egyházi roma missziók munkáját
támogató és mindezek működését megerősítő egyházi jogi személyek

A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Titkársága

Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -

Elszámolás módja és határideje: A támogatást követő év június 30-a. 
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41. alcím A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése

Áht azonosító: 262801

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 110,0
Működési költségvetés

dologi kiadások 110,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 41,8
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 41,8

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a Magyar Államkincstár által 2008. évben várhatóan felszámítandó díjak,
jutalékok fedezetére került elkülönítésre.

Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:

Sor-
szám Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:

1. A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése 

A felosztás módja: bankforgalmi terhelési értesítők szerint

A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Államkincstár

A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése:
Költségvetési és Közgazdasági Főosztály

Egyeztetési kötelezettség: 
a tervezett összeget meghaladó felhasználás esetén szükséges forrástöbblet biztosítása
érdekében az érintett szakterületekkel

Elszámolás módja és határideje:
banki terhelés szerint
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50. alcím Fejezeti tartalék

50/1 Fejezeti általános tartalék

Áht azonosító: 269634

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 300,0
Tartalék 300,0
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
Az előirányzat az előre nem tervezhető, de az év során szükségessé váló feladatok
megoldására, ad hoc jellegű, elháríthatatlan igények finanszírozásához nyújt fedezetet.

50/2 Fejezeti egyensúlyi tartalék

Áht azonosító: 269645

Kötelezettségvállaló: fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár
Ellenjegyző: a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs

Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:

összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés költségvetési törvény

szerint
Összes támogatás 8.879,9
Tartalék 8.879,9
Tágyévi előirányzatot terhelő, előző években vállalt kötelezettség 0,0
Előző év(ek)ben keletkezett maradvány összege 0,0
Maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg 0,0

Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:

Az előirányzat a Kormány engedélyével, az általa meghatározott célra használható fel a
kiadások alakulására és a bevételek várható teljesítésére figyelemmel.
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	feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	52,4
	Felhalmozási költségvetés
	kormányzati beruházás
	52,4
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A múzeumok épületében évközben szükségessé váló rekonstrukci
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Magyar Nemzeti Múzeum mélygarázs
	Támogatási összeg: 52,4 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Magyar Nemzeti Múzeum
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közgyűjt
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	1/4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom)
	Áht azonosító:  256145
	feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	1.560,0
	Felhalmozási költségvetés
	kormányzati beruházás
	1.560,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A 2054/2006. (III. 21.) Korm. határozat jóváhagyta a Budavár
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Vári rekonstrukciók
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Fejezeti beruházás, valamint a Budavári Vagyonkezelő és Inno
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	1/4/3 Kulturális tevékenységek beruházásai
	Áht azonosító:  256156
	feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    fejlesztési és gazdasági szakállamtitkár ált
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	71,4
	Felhalmozási költségvetés
	kormányzati beruházás
	71,4
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A kiemelt kulturális projektek előkészítési munkái mellett a
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Kulturális tevékenységek beruházásai
	Kiemelt kulturális projektek előkészítése és a Magyar Állami
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Intézményi kör
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	1/4/4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciój
	Áht azonosító:  252067
	feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	180,0
	Felhalmozási költségvetés
	kormányzati beruházás
	180,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A Varsói Magyar Kulturális Intézet, valamint a Római Magyar 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kié
	Az előirányzat elsősorban a Római- és a Varsói Kulturális In
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	1/4/5 Örökségvédelmi fejlesztések
	Áht azonosító:  252056
	feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	443,0
	Felhalmozási költségvetés
	kormányzati beruházás
	443,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a kulturális műemléki-örökségvédelmi beruházá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Örökségvédelmi fejlesztések
	Műemlékvédelmi beruházások.
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Műemléki ingatlanokban működő intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közgyűjt
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	2. alcím: Normatív finanszírozás
	2/1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai közpon
	Áht azonosító:        005719
	normatív előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	3.795,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül
	3.795,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat tartalmazza:
	az egyházi és alapítványi intézmények államilag támogatott t
	a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatos, ál
	az egyházi felsőoktatási intézmények kollégiumainak, az egyh
	a nem állami felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tan
	a nem állami felsőoktatási intézmények államilag támogatott 
	a 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései
	a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos 
	a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók támogatását a fel
	az állami felsőoktatási intézmények nagymértékű létszámválto
	katonai rendvédelmi felsőoktatási intézményekben folyó „civi
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi e
	Az előirányzat biztosítja az egyházi és alapítványi intézmén
	Az állami felsőoktatási intézmények nagymértékű létszámválto
	A felosztás módja: normatív, felmérés és egyedi döntés alapj
	A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogat
	2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

	Áht azonosító  005731
	normatív előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a közoktatási szakállamtitkár által kijelölt
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	75.000,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások
	75.000,0
	ebből: államháztartáson kívüli
	74.700,0
	államháztartáson belüli
	300,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenn
	Az előirányzat ezen túlmenően – a korábbi években megkötött 
	2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma
	1.
	Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatás
	A közoktatási feladatokat ellátó nem állami intézmények fenn
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	71.110,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások
	71.110,0
	ebből: államháztartáson kívüli
	70.960,0
	államháztartáson belüli
	150,0
	A felosztás módja:
	A Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságainak adatszolgál
	A támogatásban részesíthetők köre:
	A 2008. évi költségvetési törvény 31. § (1) bekezdésében meg
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: 20/1997. (II. 13.) Kormányre
	2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	A részfeladat megnevezése, szakmai tartalma
	2.
	Közoktatási megállapodások
	A 2006. január 1-je elõtt megkötött kö�
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	3.500,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül)
	3.500,0
	A felosztás módja: A megkötött közoktatási megállapodások sz
	A támogatásban részesíthetők köre: A már közoktatási megálla
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: A megállapodásokban meghatár
	2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	2/3/1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	2/3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészí
	Áht azonosító  198170
	normatív előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a közoktatási szakállamtitkár által kijelölt
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	15.000,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások
	15.000,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A közoktatási közfeladatot ellátó egyházak a normatív hozzáj
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	2/3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészí

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	2/3/2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészí

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	2/8  Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése
	Áht azonosító:           017914
	Normatív előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	2.490,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül
	2.490,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a felsőoktatási törvény 127. § (4) bekezdéséb
	Tartalmazza továbbá a 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36.
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése
	A felosztás módja: Normatív felmérés, egyedi döntés alapján
	A támogatásban részesíthetők köre: egyházi felsőoktatási int
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	2/10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képz
	Áht azonosító:        206587
	Normatív előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	5.500,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül
	5.500,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a felsőoktatási törvény 127. § (4) bekezdéséb
	Tartalmazza továbbá az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 36
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés)
	A felosztás módja: normatív felmérés alapján
	A támogatásban részesíthetők köre: Egyházi felsőoktatási int
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	2/11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőok
	Áht azonosító: 206598
	Normatív előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	2.900,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül
	2.900,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a felsőoktatási törvény 127. § (4) bekezdéséb
	Fedezetet nyújt továbbá az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendele
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás
	A felosztás módja : normatív, felmérés alapján
	A támogatásban részesíthetők köre: alapítványi és magán fels
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	2/17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása
	Áht azonosító:       244267
	Normatív előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	120,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	70,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	22,0
	dologi kiadások
	28,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A pedagógusképzést folytató állami felsőoktatási intézmények
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Gyakorlóiskolák normatív támogatása
	A felosztás módja: normatív, felmérés alapján
	A támogatásban részesíthetők köre: állami felsőoktatási inté
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	4. alcím: Közoktatási feladatok támogatása
	4/9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények kö

	Áht azonosító  207221
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	100,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	100,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat teremt fedezetet a nem önkormányzati szakmai 
	Az előirányzatból megvalósuló feladatok:
	Egyházi pedagógiai intézetek támogatása: Az OKM és a Magyar 
	Református Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas) támogatása
	Zánka Kht. részére a normatíván és a közoktatási megállapodá
	Az előirányzatban került megtervezésre a Hriszto Botev Bolgá
	4/9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények kö

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/18 Érettségi vizsga lebonyolítása
	Áht azonosító  255545
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	1.150,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	528,8
	munkaadókat terhelő járulékok
	169,2
	dologi kiadások
	68,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n belülre)
	384,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A kétszintű érettségi vizsga megszervezésével és működtetésé
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

	Áht azonosító  255590
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	760,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	400,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	128,0
	dologi kiadások
	86,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n belülre)
	146,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy az országos méré
	Az országos és teljes körű mérési rendszer szakaszos működte
	A támogatás célja továbbá az évek óta elismerést jelentő Köz
	Az előirányzat biztosítja a tevékenységekhez kapcsolódó kuta
	4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igény

	Áht azonosító  255634
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:          összeg
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	101,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	40,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	13,0
	dologi kiadások
	21,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	27,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A piaci alapon működő tankönyvellátás keretei között nem old
	Az előirányzat a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ne
	Az óvodai nevelésben és az iskolai oktatásban – a kormánypro
	Ezzel párhuzamosan a szegregált oktatást biztosító gyógypeda
	A nemzetiségi tankönyvek biztosítása a nemzeti és etnikai ki
	4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igény

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igény

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igény

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása
	Áht azonosító  255656
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	100,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	40,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	13,0
	dologi kiadások
	47,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A közoktatás-fejlesztési stratégia megvalósítása keretében
	Az egészségfejlesztési-mentálhigiénés, médianevelési stratég
	Megvalósul a Nemzeti Alaptanterv (NAT) 2006. évi felülvizsgá
	A közoktatási törvényben előírt központi oktatási információ
	Biztosítja a digitális tananyag és taneszköz akkreditáció me
	Az előirányzat biztosítja továbbá a középiskolai tehetséggon
	4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4/30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat
	Áht azonosító  264278
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes bevétel:
	200,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n belülre)
	200,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szabályozza a
	Ezzel a közoktatásra tervezett források felhasználásának köl
	4/31 Közoktatási ellenőrzési, pályázatlebonyolítási feladato

	Áht azonosító  272745
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	128,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	97,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	31,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat biztosítja az önkormányzatok által fenntartot
	5. Felsőoktatási feladatok támogatása
	5/4 Felsőoktatási oktatói - kutatói ösztöndíjak
	Áht azonosító:    197832
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	50,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a Széchenyi István Ösztöndíjról szóló 6/2001.
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak
	Az előirányzat, a korábbi szerződésekben foglalt kötelezetts
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Felsőoktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főos
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása
	Áht azonosító:  222903
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	150,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	80,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	26,0
	dologi kiadások
	10,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül
	4,0
	Felhalmozási költségvetés
	intézményi beruházási kiadások
	30,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A képzési szerkezet 2006. szeptemberétől történő változását,
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Felsőoktatás kiegészítő támogatása
	Az előirányzat biztosítja a képzési szerkezet 2006. szeptemb
	Az előirányzat továbbá fedezetet biztosít olyan speciális fe
	A felosztás módja: Normatív felmérés és egyedi döntés alapjá
	A támogatásban részesíthetők köre: Felsőoktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ 
	Áht azonosító:      255712
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	500,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	100,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	32,0
	dologi kiadások
	100,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül
	268,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A felsőoktatási információs rendszer kiépítését, működtetésé
	5/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Felsőoktatási információs rendszerek
	A felsőoktatási információs rendszer kiépítését, működtetésé
	Támogatási összeg                                           
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	300,0
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	100,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívül)
	200,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Educatio Kht.
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	2.
	Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK)
	Célja, hogy az egyetemi és főiskolai hallgatók, oktatók egy 
	Támogatási összeg                                           
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	165,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	100,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	32,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívül
	33,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Educatio Kht.
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főos
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/33 Felsőoktatási információs rendszerek működtetése, EISZ 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	3.
	EISZ Iroda működtetése
	Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti progra
	Az előirányzat az Iroda működtetését biztosítja.
	Támogatási összeg                                           
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	35,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-on kívül
	35,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Educatio Kht.
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főos
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/34 Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működte
	Áht azonosító:       255723
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	161,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	122,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	39,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A felsőoktatásról szóló törvény 23-26. §-ai rendelkeznek a G
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsainak működtetése
	A felsőoktatásról szóló törvény 23-26. §-ai rendelkeznek a G
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: A gazdasági tanácsok OKM 
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási és Tudom
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/35 Felsőoktatási szakkollégiumok támogatása
	Áht azonosító:  279134
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	32,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	14,0
	dologi kiadások
	4,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A kiemelkedő intézményi teljesítmény és szakkollégiumok rész
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Felsőoktatási Szakkollégiumok támogatása
	Az előirányzat támogatást biztosít a felsőoktatási törvény 6
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Felsőoktatási szakkollégi
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főos
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/36 Pedagógus díszdiploma
	Áht azonosító:           255745
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	38,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	12,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A felsőoktatásról szóló törvény 65. § (3) bekezdése szerint 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Pedagógus díszdiploma
	A felsőoktatásról szóló törvény 65. § (3) bekezdése szerint 
	A felosztás módja: intézményi felmérés alapján
	A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény
	Áht azonosító:          264112
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	250,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	168,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	50,0
	dologi kiadások
	23,0
	Felhalmozási költségvetés
	intézményi beruházási kiadások
	9,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A kis létszámú szakokra vonatkozóan a f
	A kiemelkedő intézményi teljesítmény, tehetséggondozó műhely
	5/42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Kis létszámú szakok támogatása
	A kis létszámú szakokra vonatkozóan a f
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	200,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	136,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	41,0
	dologi kiadások
	14,0
	Felhalmozási költségvetés
	intézményi beruházási kiadások
	9,0
	A felosztás módja: meghívásos pályázat alapján
	A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/42 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	2.
	Kiemelkedő intézményi teljesítmény, tudományos diákkörök, te
	A felsőoktatási törvény 66. §-a biztosítja a jogi hátterét a
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	32,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	9,0
	dologi kiadások
	9,0
	A felosztás módja: meghívásos pályázat és egyedi döntés alap
	A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főos
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/44 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs  Bizottság támogatás
	Áht azonosító:              269478
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	210,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívülre
	210,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A Bizottság a felsőoktatásról szóló törvény 109-111. §-ai, v
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása
	A Bizottság a felsőoktatásról szóló törvény 109-111. §-ai, v
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Felsőoktatási Akkr
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása
	Áht azonosító:        269489
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   felsőoktatási és tudományos szakálla
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	60,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások Áht-n kívülre
	60,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A felsőoktatásról szóló törvény 112-115. §-ai értelmében a F
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása
	A felsőoktatási törvény 113. § (5) bekezdése alapján a Tanác
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Felsőoktatási és Tudomány
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Felsőoktatási Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7. alcím Egyéb feladatok támogatása
	7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogat
	Áht azonosító:  005609
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   1., 2 és 4. részfeladatnál a kabinet
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	470,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	30,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	9,0
	dologi kiadások
	31,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül)
	400,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az esélyteremtés, a deszegregáció céljából a hátrányos helyz
	A tárca jogalkotási tevékenységének támogatása érdekében tár
	Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat szakmai felügyeleté
	Az oktatási diszkriminációs gyakorlatok feltárása érdekében 
	A kulturális értékek megőrzése, a befogadó társadalmi attitű
	7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Oktatási esélyegyenlőséget támogató feladatok és programok
	Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat szakmai munkájának 
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	185,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	30,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	9,0
	dologi kiadások
	31,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	115,0
	A felosztás módja: pályázat és egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	önkormányzati és nem állami fenntartású oktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Esélyegyenlőség Főigaz
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	2.
	Roma és nemzetiségi kultúra támogatása
	A kulturális értékek megőrzése, a befogadó társadalmi attitű
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	35,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	35,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	önkormányzati és nem állami fenntartású oktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Esélyegyenlőség Főigaz
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közművel
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	3.
	Nemzetiségi oktatási programok
	Az anyanyelv és irodalom, a népismeret, illetve a kisebbségi
	A meglévő munkatankönyvek átdolgoztatása, tankönyvvé nyilván
	Alacsony létszámú nemzetiségekkel kapcsolatos szakértői fela
	Kisebbségi feladatok eseti támogatása,
	A nemzetiségi nevelés, oktatás anyaországi együttműködéssel 
	A nemzetiségi szakmai utak, külföldi kiküldetésekkel kapcsol
	Kisebbségi szakmai feladatok, megbízások költségeinek támoga
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	50,0
	A felosztás módja: pályázat és egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Közoktatási intézmények, felsőoktatási intézmények, önkormán
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Nemzetiségi Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Esélyegy
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	4.
	Rádió C; Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatá
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	200,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	200,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	a felsoroltak
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Esélyegyenlőség Főigaz
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/7/15 „Útravaló” ösztöndíj program
	Áht azonosító:  263301
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   miniszter
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	2.000,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	1.500,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	480,0
	dologi kiadások
	10,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n belülre)
	10,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	2008. évben folytatódik az 1016/2005. (II. 28.) Korm. határo
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma
	1.
	„Útravaló” ösztöndíj program
	A négy elemből álló Ösztöndíjprogram lebonyolítása, működtet
	Az ösztöndíjprogram négy alprogramja:
	Út a középiskolába program
	Út az érettségihez program
	Út a szakmához program
	Út a tudományhoz program
	A felosztás módja: 1016/2005. (II. 28.) Kormányhatározat ala
	A támogatásban részesíthetők köre:
	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága, OKM Igazgatása az igazgatá
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Esélyegyenlőség Főigaz
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Áht azonosító:   270 190
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   államtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	700,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	50,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	16,0
	dologi kiadások
	50,0
	ellátottak pénzbeli juttatása
	190,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	394,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Határon túli oktatási feladatok támogatása
	A határon túli magyar ösztöndíj és oktatói támogatás program
	A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII
	a magyarországi pedagógus-továbbképzések biztosítása;
	a határon túli magyar közoktatás szakmai szervezeteinek és i
	az adott ország továbbképzési rendszerébe illeszkedő, illetv
	a határon túli magyar, illetve a régiók közötti közös tankön
	a magyar anyanyelvű közoktatásban tanuló diákok számára szer
	a magyarországi speciális iskolákban tanuló fogyatékos határ
	államilag támogatott képzés biztosítása a határon túli magya
	A határon túli felsőoktatás támogatása program keretében a s
	Határon túli magyar oktatási, értelmiségi és anyanyelvi prog
	Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a szomszédos állam
	A nyugati diaszpórában élő pedagógusok továbbképzésének, tan
	A szomszédos országokban működő diák-, hallgatói (ernyő)szer
	A Julianus Testvériskola Programban részt vevő intézmények t
	A szomszédos államokban élő magyar kisebbséggel kapcsolatos 
	A határon túli magyar felsőoktatással kapcsolatos tájékoztat
	A Magyarországon lebonyolításra kerülő határon túli magyar a
	A szórványban folyó oktatási tevékenység támogatásával a tel
	A pályázatok a Balassi Intézettel közösen kerülnek lebonyolí
	A 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése ér
	A határon túli kulturális feladatok támogatása előirányzata
	a szomszédos országokban működő magyar hivatásos színházi in
	a határon túli magyar hivatásos vagy az adott régióban külön
	a szellemi identitást megjelenítő könyvek kiadására, a határ
	irodalmi ösztöndíjasok támogatására
	biztosít forrást.
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Tanulmányi, kutatói ösztöndíjak és rendszeres tanulmányi tám
	A határon túli magyaroknak nyújtott ösztöndíjak célja a magy
	Támogatási összeg:
	millió forintban, egy tizedessel
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	245,2
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	40,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	15,2
	ellátottak pénzbeli juttatása
	190,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet,
	ösztöndíjazásban érintett külföldi és hazai szervezetek, mag
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	2.
	Szülőföldi szakkollégiumi ösztöndíjak
	A szülőföldön folytatott szakkollégiumi tevékenység támogatá
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	14,1
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	14,1
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet, ösztöndíjazásban érintett külföldi szerveze
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: Szerződés szerint
	3.
	Magyarországi pedagógusok továbbképzésének támogatása
	A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	37,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	37,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	4.
	Szülőföldi évközi pedagógus továbbképzések, nyári akadémiák 
	A pedagógus szövetségek által szervezett, kárpát-medencei sz
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	51,0
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	12,1
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	38,9
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5.
	Pedagógusszövetségek, módszertani központok szakmai szerveze
	A határon túli magyar módszertani központok, szakmai szervez
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	38,0
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	20,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	18,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	6.
	Szórványban folyó oktatási tevékenység támogatása
	A kárpát-medencei szórvány oktatás támogatása; a csángó anya
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	25,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	25,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet, határon túli szervezetek
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7.
	Tankönyvírás elősegítése és fejlesztésének támogatása
	A Határon Túli Magyar Tankönyvtanács javaslata alapján a hel
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	20,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	20,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	8.
	Julianus Testvériskola Program
	A Julianus Testvériskola Program célja, hogy lehetőséget nyú
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	18,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	18,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	9.
	A pályáztatási és ösztöndíjrendszer működtetésének költségei
	A 31399/2005. iktatószámú miniszteri engedély értelmében az 
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	17,5
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	4,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	0,5
	dologi kiadások
	12,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	1,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet, OKM Igaz
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	10.
	Szakmai utazások
	Az előirányzat a Határon Túli Magyarok Titkársága szakmai ut
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	6,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	4,0
	dologi kiadások
	2,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11.
	Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett képzésének támo
	A támogatás célja a Károli Gáspár Református Egyetem marosvá
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	6,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	6,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Károli Gáspár Református Egyetem
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	12.
	Budapesti Corvinus Egyetem zentai kihelyezett képzésének tám
	A támogatás célja a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudo
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	10,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	10,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Budapesti Corvinus Egyete
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	13.
	Selye János Egyetem támogatása
	A támogatás célja a Selye János Egyetem működési és fejleszt
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	35,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	35,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	határon túli szervezetek
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	14.
	Ungvári Nemzeti Egyetem támogatása
	Az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar nyelvű történeti tanszékén
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	4,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	4,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	határon túli szervezetek
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15.
	Vendégtanár program
	A határon túli magyar felsőoktatás, felsőfokú szakképzés sza
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	3,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	3,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	határon túli szervezetek
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	16.
	Kétoldalú munkatervekben meghatározott oktatási feladatok vé
	A kétoldalú munkatervekben meghatározott, a határon túli mag
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	15,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	1,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	0,3
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	13,7
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Határon túli magyar szervezetek, intézmények, magyarországi 
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	17.
	Hallgatói szervezetek támogatása
	A határon túli magyar hallgatói szervezetek igen jelentős sz
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	14,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	14,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	18.
	Szülőföldi anyanyelvi szaktáborok és a zánkai nyelvi fejlesz
	A kárpát-medencei régiókban a minisztérium által támogatott 
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	21,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	21,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet, Zánka Kht., határon túli szervezetek
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	19.
	Szülőföldi anyanyelvi tanulmányi versenyek támogatása
	A kárpát-medencei régiókban a minisztérium által támogatott 
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	12,0
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	0,2
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	11,8
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet, magyarországi felsőoktatási intézmények, ha
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	20.
	A programok működtetésének költségei
	A részfeladaton megtervezett összeg célja a határon túli tám
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	4,7
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	1,0
	dologi kiadások
	3,7
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	21.
	A nyugati diaszpórában élő pedagógusok továbbképzésének támo
	A nyugati diaszpórában élő pedagógusok és vasárnapi iskolákb
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	3,5
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	3,5
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Magyarországi felsőoktatási intézmények, pedagógiai intézete
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	22.
	Határon túli kulturális feladatok támogatása
	Az előirányzat
	a szomszédos országokban működő magyar hivatásos színházi in
	a határon túli magyar hivatásos vagy az adott régióban külön
	a szellemi identitást megjelenítő könyvek kiadására, a határ
	irodalmi ösztöndíjasok támogatására
	biztosít forrást.
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	100,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	100,0
	A felosztás módja: Döntően pályázati úton és eseti támogatás
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Határon túli kulturális szervezetek, intézmények, alapítvány
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közművelődési Főosztál
	Egyeztetési kötelezettség: Határon Túli Magyarok Titkársága,
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	10. alcím Alapítványok, közalapítványok támogatása
	10/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

	Áht azonosító:  271434
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:
	1-6. részfeladatnál  államtitkár
	7-9. részfeladatnál  felsőoktatási és tudományos szakállamti
	10-14. részfeladatnál  nemzetközi szakállamtitkár
	15. részfeladatnál  közoktatási szakállamtitkár
	Ellenjegyző:   kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	965,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	965,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A hátrányos helyzetű csoportok (szociális problémákkal élők 
	Az egyes részfeladatok támogatásából az alább részletezett ö
	Nemzetközi Pető András Közalapítvány                        
	Közalapítvány a Német Nyelvű Egyetemért                     
	Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány             100,0
	660,0 MFt
	Hozzájárulások a felsőoktatást érintő feladatokra:
	A Tempus Alapítványnak                  10,0 MFt
	Az Osztrák-Magyar Tudományos és Oktatási Akcióprogram Alapít
	A Fulbright Magyar-Amerikai Alapítványnak               10,0
	Márton Áron Szakkollégiumért Alapítványnak                 5
	A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványnak              
	A Bocskai István Alapítványnak                 10,0 MFt
	A Selye János Egyetemért Alapítványnak                 40,0 
	Mindösszesen:                 772,0 MFt
	10/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Selye János Egyetemért Alapítvány
	A támogatás célja az alapítvány által működtetett székhelyen
	Támogatási összeg: 120,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Selye János Egyetemért Al
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Határon Túli Magyarok 
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	10/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	10/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	10/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	10/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	10/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	10/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
	10/2/1 Magyar Mozgókép Közalapítvány
	Áht azonosító:  006200
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   kulturális szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	4.810,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül)
	4.810,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A Közalapítvány a támogatást az alapító okiratában rögzített
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatása
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Mozgókép Közalapít
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támoga
	Áht azonosító:  271445
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   1-8. részfeladatnál a kulturális sza
	9. részfeladatnál a kabinetfőnök
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	2.814,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül)
	2.814,0
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
	A 117/1992. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján a támogatási ö
	Támogatási összeg: 1.600,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Alkotóművészeti Kö
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támoga
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	2.
	Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és K
	Az előirányzat a Közalapítvány működési költségeire, a kutat
	Támogatási összeg: 160,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Az 1956-os Magyar Forrada
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	3.
	Politikatörténeti Alapítvány
	Az előirányzat az Alapítvány működési költségeire, konferenc
	Támogatási összeg: 250,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Politikatörténeti Alapítv
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támoga
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	4.
	Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapít
	Az előirányzat a Páva utcai emlékközpont és múzeum működteté
	Támogatási összeg: 220,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Holocaust Dokumentációs K
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5.
	Terror Háza Múzeum működésének támogatása
	A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáé
	Támogatási összeg: 240,0  MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Közép-és Kelet-európai Tö
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támoga
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	6.
	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása
	A zenekar működési feltételeinek biztosítására, javítására, 
	Támogatási összeg: 144,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Budapesti Fesztiválzeneka
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:-
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7.
	Magyar Könyv Alapítvány
	Az Alapítvány a részére nyújtandó támogatást az Alapító Okir
	Támogatási összeg: 50,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Könyv Alapítvány
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	10/2/2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támoga
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	8.
	Magyar Történelmi Film Közalapítvány
	A Közalapítvány a részére nyújtandó támogatást az Alapító Ok
	Támogatási összeg: 100,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Történelmi Film Kö
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	9.
	Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez szüksé
	Az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet 
	Támogatási összeg: 50,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés; 1035/1997. (IV. 10.) Korm.
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyarországi Zsidó Öröks
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Ti
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	10/3 Oktatásért Közalapítvány támogatása

	Áht azonosító:  279145
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  államtitkár
	Ellenjegyző:   kötelezettségvállaló által kijelölt munkatárs
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:         összege
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	35,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	35,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az Oktatásért Közalapítvány az oktatás
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	11. alcím Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok prog
	11/5 Kétoldalú munkatervi feladatok
	Áht azonosító:   244289
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   nemzetközi szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	10,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	3,2
	dologi kiadások
	3,5
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	33,3
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat felhasználásnak elsődleges célja a kétoldalú 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Kétoldalú munkatervi feladatok
	A kétoldalú nemzetközi megállapodásokban foglaltaknak megfel
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Köz-és felsőoktatási inté
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/6 Nemzetközi tagdíjak
	Áht azonosító:   260034
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   nemzetközi szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	248,2
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	248,2
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a tárca nemzetközi tagdíj fizetési kötelezett
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	UNESCO
	Magyarország a tagdíj befizetési kötelezettsége teljesítése 
	Támogatási összeg: 155,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/6 Nemzetközi tagdíjak
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	2.
	Oktatási programokban való részvétel tagdíjai
	OECD szakmai programjaiban való részvétel tagdíjai, az ET Él
	Támogatási összeg: 52,1 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	3.
	Kulturális programokban való részvétel tagdíjai
	Európai Ifjúsági Zenekar tagdíja, Európai Színházak Uniójána
	Támogatási összeg: 41,1 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	OKM Igazgatás, Európai Ifjúsági Zenekar, színházak, Nemzetkö
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/7 EU közösségi programok
	Áht azonosító:   255889
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   nemzetközi szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	10,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	3,2
	dologi kiadások
	5,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	31,8
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A csatlakozási szerződés értelmében Magyarország részt vesz 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	EU közösségi programok
	Az Európai Unió Egész Életen Át Tartó Tanulás Programjának m
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Tempus Közalapítvány
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/8 Világ-Nyelv Program
	Áht azonosító:   255890
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   nemzetközi szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	12,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	3,8
	dologi kiadások
	4,2
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	30,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A Minisztérium 2003.évben átfogó idegen nyelv oktatás fejles
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Világ-Nyelv Program
	A Kormányprogram elemeként a program célja az idegen nyelv o
	Világ Nyelv pályázati támogatás, pályázatok lebonyolítása, t
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Tempus Közalapítvány, int
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/9 OECD és EU kötelezettségek
	Áht azonosító:   255901
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   nemzetközi szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	41,5
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	16,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	5,1
	dologi kiadások
	10,4
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	10,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat az OECD, az Európa Tanács és EU Eurydice prog
	EU tagságból eredő feladata a tárcának a hazai részvétel biz
	11/9 OECD és EU kötelezettségek
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	OECD feladatok
	Az OECD-vel való kapcsolattartáshoz, illetve az OECD program
	Támogatási összeg                                           
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	20,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	3,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	1,0
	dologi kiadások
	6,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	10,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása, Oktatásku
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/9 OECD és EU kötelezettségek
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	2.
	ET feladatok
	Cél: biztosítani az ET Közoktatási Bizottsága különböző prog
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	13,5
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	8,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	2,6
	dologi kiadások
	2,9
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása, Oktatásku
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/9 OECD és EU kötelezettségek
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	3.
	Eurydice program
	Az EURYDICE Európai Oktatási Információs Hálózat projektjeib
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	8,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	5,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	1,5
	dologi kiadások
	1,5
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása, Oktatásku
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
	11/10/1 New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad
	Áht azonosító:   279056
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   nemzetközi szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	150,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	33,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	10,2
	dologi kiadások
	106,8
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az Európai Unió több országában lezajlott sikeres évadok, va
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad
	Az előirányzat a 2009. évi New Yorki/Washingtoni Évad előkés
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet, OKM Igaz
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/10/2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladat
	Áht azonosító:  279067
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   nemzetközi szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	295,5
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	167,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	53,8
	dologi kiadások
	38,7
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	28,5
	Felhalmozási költségvetés
	intézményi beruházási kiadások
	7,5
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A két- és többoldalú kulturális és oktatási szakdiplomáciai 
	Az előirányzatból történik a Finnugor Népek Világszövetsége 
	11/10/2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladat
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	A magyar kultúra, mint összekötő kapocs
	Az előirányzat részben az érvényben lévő kulturális együttmű
	Támogatási összeg                                           
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	150,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	85,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	29,0
	dologi kiadások
	21,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	15,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet, OKM Igaz
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11/10/2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladat
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	11/10/2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladat
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	3.
	Két- és többoldalú kulturális programok
	Aláírt nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó kötelező 
	A zágrábi szakdiplomata álláshellyel kapcsolatos kötelezetts
	Támogatási összeg                                           
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	45,5
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	25,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	6,8
	dologi kiadások
	3,7
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	2,5
	Felhalmozási költségvetés
	intézményi beruházási kiadások
	7,5
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Balassi Intézet, OKM Igaz
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Kulturális és Oktatási
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	12. alcím Felújítások központi támogatása
	12/1 Felsőoktatási felújítási programok
	Áht azonosító:  255934
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	750,0
	Felhalmozási költségvetés
	felújítás
	750,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat 14 felsőoktatási intézmény 25 meglévő épületé
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Martos Kollé
	Támogatási összeg: 100,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	12/1 Felsőoktatási felújítási programok
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	12/2 Egyéb intézményi felújítási programok
	Áht azonosító:  255945
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	30,0
	Felhalmozási költségvetés
	felújítás
	30,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat az OKM felügyelete alá tartozó intézmények el
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Egyéb intézményi felújítási programok
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Intézményi kör
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	12/3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása
	Áht azonosító:  241512
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	26,0
	Felhalmozási költségvetés
	felújítás
	26,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó költségveté
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Nemzeti kulturális intézmények felújítása
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Kulturális intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	13. alcím Egyéb fejlesztési támogatás
	13/1 Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejleszté
	Áht azonosító:  255956
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	90,0
	Felhalmozási költségvetés
	egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
	90,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az intézményhálózat kisebb beruházásaihoz nyújt kiegészítő t
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési pr
	A program támogatja a felsőoktatási intézményt fenntartó egy
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Egyházi felsőoktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	13/4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás
	Áht azonosító:  270312
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	14,4
	Felhalmozási költségvetés
	egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
	14,4
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Battonya Város Önkormányzata a Római Katolikus Egyházzal köt
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Nem állami intézmények felújítás, beruházás
	Battonya Város Önkormányzata részére támogatás a művelődési 
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Battonya Város Önkormányzata
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	13/5 Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstru

	Áht azonosító:  271456
	feladatfinanszírozás körébe tartozó/nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  fejlesztési és gazdasági szakállamtit
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	204,0
	Felhalmozási költségvetés
	egyéb beruházások és fejlesztési támogatások
	204,0
	Az előirányzat célja:
	Az előirányzat a gödöllői Grassalkovich kastélyegyütteshez t
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Gödöllői Grassalkovich Kastély-Barokk Színház rekonstrukciój

	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása
	A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Költségvetési 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	14. alcím PPP programokkal kapcsolatos kiadások
	14/1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérlet
	Áht azonosító:  264145
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	3.366,0
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	3.366,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A jogszabályok alapján a felsőoktatási intézmények hosszú tá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díj
	A 2007. évet megelőzően, illetve a 2007. és 2008. években be
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	PPP konstrukcióban megvalósuló beruházás résztvevői
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	14/2 Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérlet
	Áht azonosító:  264156
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	2.220,7
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	2.220,7
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A jogszabályok alapján a felsőoktatási intézmények hosszú tá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díj
	A 2007. évet megelőzően, illetve a 2007. és 2008. években be
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	PPP konstrukcióban megvalósuló beruházás résztvevői
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	14/3 Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjáh
	Áht azonosító:  264167
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	188,9
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	188,9
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A jogszabályok alapján a felsőoktatási intézmények hosszú tá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához
	A 2007. évet megelőzően, illetve a 2007. és 2008. években be
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	PPP konstrukcióban megvalósuló beruházás résztvevői
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	14/5 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díj
	Áht azonosító:  277445
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	103,6
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	103,6
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A 2007. évben belépő berlini Collegium Hungaricum bérleti dí
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához
	Berlini Collegium Hungaricum PPP konstrukcióban megvalósuló 
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Balassi Intézet
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15. alcím Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
	15/6 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott 
	Áht azonosító:  264201
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  fejlesztési és gazdasági szakállamtit
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	180,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	180,0
	Az előirányzat célja:
	A minisztérium hozzájárulása a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Ce
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott felad
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Zánkai Gyermek és Ifjúság
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közoktat
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15/7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok 
	Áht azonosító:  270256
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  fejlesztési és gazdasági szakállamtit
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	920,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	920,0
	Az előirányzat célja:
	A minisztérium hozzájárulása az oktatási közhasznú társaságo
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma
	1.
	Az Educatio Kht. működésének és közhasznú feladatainak támog
	Támogatási összeg: 800,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Educatio Kht.
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Közoktatási Főosztály/ Felsőoktatási Főosztály/Tudománypolit
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15/7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma
	2.
	OMSZI Kht. működésének és közhasznú feladatainak támogatása
	Támogatási összeg: 100,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OMSZI Kht.
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Közoktat
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	3.
	Study Transfer Program Kht. működésének és közhasznú feladat
	Támogatási összeg: 20,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Study Transfer Program Kh
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Felsőokt
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellá
	Áht azonosító:  270267
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  fejlesztési és gazdasági szakállamtit
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	9 495,5
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	9 495,5
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A minisztérium hozzájárulása a kulturális közhasznú és gazda
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	2.
	Budapesti Kamaraszínház Kht. működésének és közhasznú felada
	Támogatási összeg: 470,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Budapesti Kamaraszínház K
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:Művészeti
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	4.
	Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúli Koncertszervező és –
	Támogatási összeg: 120,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúli Koncertszervező és –
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5.
	Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és –rendező Kht. m
	Támogatási összeg: 30,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és –rendező Kht.
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	6.
	Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és –rendező K
	Támogatási összeg: 66,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervező és –rendező K
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	9.
	Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht. működésének és k
	Támogatási összeg: 100,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Hungarofest Nemzeti Rende
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	10.
	Játékszín Terézköruti Színház Kht. működésének és közhasznú 
	Támogatási összeg: 195,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Játékszín Terézköruti Szí
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	11.
	Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (MACIVA) működésének és közha
	Támogatási összeg: 313,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Cirkusz és Varieté
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	12.
	Magyar Fotográfusok Háza Kht. működésének és közhasznú felad
	Támogatási összeg: 12,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Fotográfusok Háza 
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	13.
	Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kh
	Támogatási összeg: 1 550,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Kh
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	14.
	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingat
	Támogatási összeg: 40,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingat
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Kulturál
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	15.
	Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. működésének és 
	Támogatási összeg: 350,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Műcsarnok Kiemelten Közha
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	18.
	Nemzeti Táncszínház Kht. működésének és közhasznú feladatain
	Támogatási összeg: 520,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Nemzeti Táncszínház Kht.
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Költségvetési és Közga
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Művészet
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	15/8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellá
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	19 alcím Kutatás-fejlesztés támogatása
	19/2 Felsőoktatási kutatási program
	Áht azonosító:          233947
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  felsőoktatási és tudományos szakállam
	Ellenjegyző:  a felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	150,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	100,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	32,0
	dologi kiadások
	8,0
	Felhalmozási költségvetés
	intézményi beruházási kiadások
	10,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A felsõoktatásról szóló törvény 67-69�
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Felsőoktatási kutatási program
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: felsőoktatási intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Tudománypolitikai Főos
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint.
	22. alcím EU tagsággal kapcsolatos feladatok
	22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések
	Áht azonosító:  264234
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   nemzetközi szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	111,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	84,1
	munkaadókat terhelő járulékok
	26,9
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat biztosítja a nemzeti részvételt az EU döntésh
	22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	EU döntéshozatali folyamatában való részvétel
	Magyarország teljes jogú tagként részt vesz az Európai Unió 
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	37,6
	munkaadókat terhelő járulékok
	12,4
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	OKM Igazgatás, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Tempus Kö
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	2.
	Az európai egész életen át tartó tanulás térségének megvalós
	Az EU kormány- és államfőinek tanácsa 2005-ben azt a döntést
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	15,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	11,4
	munkaadókat terhelő járulékok
	3,6
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	OKM Igazgatás, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pedagógia
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	22/6 EU tagságból eredő szakmai együttműködések
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	3.
	Az EU és az ET kulturális együttműködéseiben való részvétel
	Az előirányzat tartalmazza az EU és ET tagállamként a kultur
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	46,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	35,1
	munkaadókat terhelő járulékok
	10,9
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	OKM Igazgatás, Hungarofest Kht., kulturális szolgáltató inté
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	22/8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram
	Áht azonosító:  264256
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   nemzetközi szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	20,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	10,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	3,2
	dologi kiadások
	6,8
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat biztosítja az Európai Unió lisszaboni stratég
	22/8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	EU Oktatás és Képzés munkaprogram
	Az oktatás és képzés területére a lisszaboni folyamathoz kap
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	OKM Igazgatás, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Tempus Kö
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Európai Uniós Kapcsola
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	31 alcím Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
	31/3 Kulturális szaktörvényből adódó feladatok és kötelezett

	Áht azonosító:  244589
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kulturális szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	100,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívül)
	100,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A kulturális szaktörvény előírásainak megfelelően a szakmai 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Dokumentumvásárlás
	Az 1997. évi CXL. törvény 94. § (5) bekezdés alapján a törvé
	A felosztás módja: Az OKM megbízásából a Könyvtárellátó Nonp
	A támogatásban részesíthetők köre: Könyvtárellátó Nonprofit 
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	31/4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
	Áht azonosító:  256101
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:   fejlesztési és gazdasági szakállamti
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	8.800,0
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	8.800,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a Művészetek Palotája Rendelkezésre Állási Sz
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	OKM Igazgatáson keresztül, a fizetendő rendelkezésre állási 
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Beruházási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	31/7 Reneszánsz év programjai
	Áht azonosító:  278889

	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kulturális szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	4.000,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	4.000,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A Reneszánsz Év során megvalósuló programok egyrészt visszat
	A hagyományos művészeti programok mellett az informatikával,
	31/7 Reneszánsz év programjai

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	A Reneszánsz Évad kiemelt rendezvényei
	A támogatás a Reneszánsz Iroda és a minisztérium által meghi
	Támogatási összeg: 1.420,0 MFt
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Reneszánsz Iroda (Hungarofest Kht.), művészeti intézmények, 
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	31/7 Reneszánsz év programjai

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	2.
	A vidék kulturális reneszánsza – Közkincs 2008
	a.\) Az élõ népi kultúra reneszánsza �

	Célja: A népi kultúra, népművészet, közösségi alkotómunka re
	A helyi közösségek aktivitásának fokozása, lehetőségeik szél
	b.\) A modern reneszánsz bemutatása a k

	Célja: A meglévő amatőr zenei hálózat megújítása és a XXI. s
	c.\) Kistérségek kulturális reneszánsz
	A könyvtári, közművelődési, muzeális tevékenységek és szolgá
	Támogatási összeg: 730,0 MFt
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Közművelődési önkormányza
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közművelődési Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	31/7 Reneszánsz év programjai

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	3.
	A vidék muzeális és levéltári örökségének reneszánsza
	A reneszánsz szellemiségére építve átfogó programot indítunk
	MNM Esztergomi Vármúzeum Várkápolnájának műemléki rekonstruk
	A műemléki helyreállítást követően a kiemelkedő jelentőségű 
	Irodalmi Emlékházak reneszánsza
	Az emlékházak szakmai és infrastrukturális megújítása, az ir
	Tájházak reneszánsza
	A tájházak komplex fejlesztési és hasznosítási programja seg
	Levéltári reneszánsz és a reneszánsz értékek az információs 
	Az egyházi gyűjtemények reneszánsza
	Egyházi könyvtárak és múzeumok állományvédelmi támogatása és
	Támogatási összeg: 470,0 MFt
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Költségvetési intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	31/7 Reneszánsz év programjai

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	4.
	Művészeti programok a reneszánsz jegyében
	a.\) Kortárs mûvészeti programok – Nem�
	A Reneszánsz Év ezen kerete a 2008-ban megvalósuló, az emlék
	b.\) Országos Köztéri Szoborpályázat �
	c.\) Budapesti Tavaszi Fesztivál       
	Támogatási összeg összesen: 380,0 MFt
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Költségvetési intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	31/7 Reneszánsz év programjai

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	5.
	A könyvtárügy reneszánsza
	Magyar Digitális Könyvtár és Látványtár. A könyvtárakban őrz
	Támogatási összeg: 220,0 MFt
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Országos szakkönyvtárak, egyházi könyvtárak, múzeumi könyvtá
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	6.
	A reneszánsz Magyarországon, 4 intézmény kiállításai - kommu
	Támogatási összeg: 340,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:Költségvetési intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	7.
	A reneszánszhoz kapcsolódó egyéb évközi programok
	Támogatási összeg: 440,0 MFt
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Költségvetési intézmények
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	31/19 Filmszakmai támogatások
	31/19/3 Egyéb filmszakmai támogatások
	Áht azonosító:  244645

	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kulturális szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	10,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	10,0
	A támogatási előirányzat elsősorban a hazai filmfesztiválok 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Egyéb filmszakmai támogatások
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Támogatásban mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (tovább
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	32. alcím Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés
	32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
	Áht azonosító:  271478
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kulturális szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	702,1
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	140,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	45,2
	dologi kiadások
	82,0
	egyéb működési célú támogatások
	424,9
	ebből: államháztartáson kívüli
	274,9
	államháztartáson belüli
	150,0
	Felhalmozási költségvetés
	egyéb intézményi felhalmozási kiadások (Áht-n kívülre)
	10,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat biztosítja
	A múzeumi szakmai programok (Alfaprogram) támogatási előirán
	A Közkincs program támogatási előirányzatát. A vidék kulturá
	A Jövő könyvtára: a könyvtár a jövő támogatási előirányzatát
	A Levéltárak támogatási előirányzatát, amely az állami és ma
	32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Műszaki-technikatörténeti muzeális intézmények támogatása
	Az előirányzat a veszélyeztetett helyzetű műszaki, technikat
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	101,4
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	101,4
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Országos szakmúzeumok
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint.
	32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	4.
	Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR)
	Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer teszi lehetővé az o
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	112,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	70,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	22,4
	dologi kiadások
	19,6
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Megyei könyvtárak, OKM sa
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	5.
	EBSCO adatbázisok előfizetése
	Az előirányzat a 2008. évi szerződés fedezetére szolgál. A t
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	65,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	65,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: OKM Igazgatása
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	6.
	Levéltár és nyilvánosság
	A program fő célja a történelmi múlt megismerésének elsődleg
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	20,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	10,0
	Felhalmozási költségvetés
	egyéb intézményi felhalmozási kiadások (Áht-n kívülre)
	10,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: egyházak, alapítványok, g
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	7.
	Levéltári állományvédelem és modernizáció, kapcsolattartás
	A közlevéltárakban és a nyilvános magánlevéltárakban őrzött 
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	150,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	37,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	12,2
	dologi kiadások
	52,3
	egyéb működési célú támogatások
	48,5
	ebből: államháztartáson kívüli
	8,5
	államháztartáson belüli
	40,0
	A felosztás módja: meghívásos pályázat, egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: a közlevéltárak és a nyil
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közgyűjteményi Főosztá
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	8.
	A Közkincs hitelprogram és Közkincs bizottságok, minőségbizt
	A Közkincs hitelprogram kamat és tőketörlesztésének 2008. év
	Közkincs-program (minőségfejlesztés (20 MFt); szakmai keret;
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	165,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	10,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	3,2
	dologi kiadások
	1,8
	egyéb működési célú támogatások
	150,0
	ebből: államháztartáson kívüli
	40,0
	államháztartáson belüli
	110,0
	A felosztás módja: a támogatási megállapodások szerint
	A támogatásban részesíthetők köre:
	a Közkincs hitelprogramban résztvevő önkormányzatok;
	a Közkincs programban résztvevő önkormányzatok, Magyar Művel
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közművelődési Főosztál
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	34. alcím Művészeti tevékenységek
	34/4 Művészeti tevékenységek támogatása

	Áht azonosító:  271489
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kulturális szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	500,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	110,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	35,0
	dologi kiadások
	51,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	294,0
	Felhalmozási költségvetés
	intézményi beruházási kiadások
	10,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Általános cél a művészet minden ágában az alkotó és előadómű
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Könyvszakmai kamattámogatás
	A könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegít
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	45,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	45,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Kereskedelmi és Hitelbank
	A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Művészeti Főos
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	34/4 Művészeti tevékenységek támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	2.
	Kiemelt hazai művészeti társulatok, intézmények, szervezetek
	Dohnányi Archívum 5,0 millió Ft
	Nemzeti Ifjúsági Zenekar/Rajkó Zenekar 25,0 millió Ft
	Alternatív táncszínházak támogatása/Bethlen Mozi bérleti díj
	Művészeti nagyrendezvények, kiállítások minisztériumi díjai 
	Hungarofest Kht Művészeti Exportirodák 40,0 millió Ft
	Krétakör Színház 100,0 millió Ft
	Drámapedagógiai műhelyek 25,0 millió Ft
	Balatonfüredi Fordítóház Alapítvány 5,0 millió Ft
	Művészeti rendezvények és szakmai programok 58,0 millió Ft
	Az előirányzat a fenti intézmények, társulatok, szervezetek 
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	305,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	50,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	17,0
	dologi kiadások
	20,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	218,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: fentiekben felsorolt inté
	A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Művészeti Főos
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	34/4 Művészeti tevékenységek támogatása

	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	3.
	Művészeti alkotóműhelyek támogatása
	Ezen feladat keretén belül a  képző-, ipar-, foto-, tánc-, z
	Támogatási összeg:                                          
	Megnevezés
	Összeg
	Összes támogatás
	150,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	60,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	18,0
	dologi kiadások
	31,0
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	31,0
	Felhalmozási költségvetés
	intézményi beruházási kiadások
	10,0
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: központi költségvetési és
	A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Művészeti Főos
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	35. alcím Civil és nonprofit szervezetek támogatása
	35/3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
	Áht azonosító:  258434
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  1. részfeladatnál a közoktatási szaká
	2-3. részfeladatnál a kulturális szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	150,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht. kívül)
	150,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A civil szervezetek tevékenységének erősítése, működésük seg
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	VII. Nevelésügyi Kongresszus megrendezése
	A kongresszus megszervezésének célja az egész életen át tart
	Támogatási összeg: 6,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Pedagógiai Társasá
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közoktatási Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárság
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	5/3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	2.
	Közművelődési civil és nonprofit szervezetek
	Kiemelkedő kulturális, közművelődési, közgyűjteményi tevéken
	Támogatási összeg: 40,0 MFt
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: társadalmi szervezetek, k
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Közművelődési Főosztál
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárság
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	3.
	Művészeti civil és nonprofit szervezetek
	Kiemelkedő művészeti tevékenységet végző civil szervezetek, 
	Támogatási összeg: 104,0 MFt
	A felosztás módja: pályázat, illetve egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:társadalmi szervezetek, kö
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Művészeti Főosztály
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárság
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testülete
	Áht azonosító:  270290
	Feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  1-2. részfeladatnál  közoktatási szak
	3-5. részfeladatnál felsőoktatási és tudományos szakállamtit
	Ellenjegyző:   a kötelezettségvállaló által kijelölt munkatá
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	225,0
	Működési költségvetés
	személyi juttatások
	40,0
	munkaadókat terhelő járulékok
	12,8
	dologi kiadások
	5,2
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	167,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat nyújt fedezetet a közoktatási szakterület ors
	Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezés
	A támogatás felhasználására pályázat útján kerül sor. E forr
	35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testülete
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testülete
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testülete
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testülete
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	35/4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testülete
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	35/5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testüle
	35/5/1 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete /TEMI/ tám
	Áht azonosító:  018746
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kulturális szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	638,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	638,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a lakossági közművelődési feladatokat ellátó 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	Területi Művelődési Intézmények Egyesülete /TEMI/
	A felosztás módja:
	A támogatás összegének belső megosztásáról, felhasználási ar
	A támogatásban részesíthetők köre: TEMI, illetve a TEMI-hez 
	A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Közművelődési 
	Egyeztetési kötelezettség: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	35/5/2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek,
	Áht azonosító:  279156
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kulturális szakállamtitkár
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	52,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	52,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	A civil szervezetek tevékenységének erősítése, működésük seg
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
	A támogatás az ismeretterjesztő szervezet országos hatókörű 
	A támogatás összegének belső megosztásáról, felhasználási ar
	Támogatási összeg: 30,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: TIT
	A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Közművelődési 
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárság
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	35/5/2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek,
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	2.
	Európai Folklór Intézet /EFI/
	Az előirányzat az UNESCO és a tárca által 11 éve létesített,
	A támogatás összegének belső megosztásáról, felhasználási ar
	Támogatási összeg: 12,0 MFt
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: EFI
	A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Közművelődési 
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	3
	Népfőiskolai mozgalom működésének támogatása
	Támogatási összeg: 10,0 MFt
	A felosztás módja: a tagszervezetek taglétszám-aránya alapjá
	A támogatásban részesíthetők köre: a négy országos ernyőszer
	A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése: Közművelődési 
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Miniszteri Kabinet Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárság
	Elszámolás módja és határideje: szerződés szerint
	39. alcím Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
	39/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
	Áht azonosító:  006046
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kabinetfőnök
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	325,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	325,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények működé
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
	A felosztás módja: egyedi döntés az egyházakkal egyeztetette
	A támogatásban részesíthetők köre:
	Egyházi közgyűjteményi és közművelődési intézményeket fennta
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Ti
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: Megállapodások mellékletét k
	39/4 Hittanoktatás
	Áht azonosító:  221269
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kabinetfőnök
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	3 305,4
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	3 305,4
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a közoktatási rendszerhez kapcsolódó, az egyh
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Hittanoktatás
	A felosztás módja: egyedi döntés, bejelentett hittancsoporto
	A támogatásban részesíthetők köre: Hittanoktatásban résztvev
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Ti
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység:
	Elszámolás módja és határideje: Megállapodások mellékletét k
	39/5 Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kie
	Áht azonosító:  006057
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kabinetfőnök
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	11.862,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	11.862,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az egyházi alapintézmény-hálózat működtetésének állami (közp
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és kiegészí
	A felosztás módja: A kiegészítő támogatás felosztása a törvé
	A támogatásban részesíthetők köre: Azok az egyházak, amelyek
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Ti
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: -
	39/6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
	Áht azonosító:  208602
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kabinetfőnök
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény
	szerint
	Összes támogatás
	8.990,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	8.990,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat tartalmazza a volt egyházi ingatlanok tulajdo
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
	A felosztás módja: felosztása az egyházak hitéleti és közcél
	A támogatásban részesíthetők köre: Azok az egyházak, amelyek
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Ti
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: -
	39/8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot telje
	Áht azonosító:  240156
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kabinetfőnök
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	1 620,7
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	1 620,7
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb te
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő 
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre:
	a 1138/2001.(XII. 26.), a 1140/2001.(XII.26.), a 1039/2002.(
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Ti
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje:
	Az elszámolási adatlapok kitöltésével, a tárgyévet követő év
	39/9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója é
	Áht azonosító:  263212
	feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kabinetfőnök
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	325,0
	Felhalmozási költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	325,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és 
	regionális és turisztikai szempontok érvényesítését;
	a beruházások befejezett, időtálló, további jelentős rekonst
	az államháztartáson kívüli források bevonását;
	évek óta húzódó beruházások befejezését.
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egy
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: támogatási igényt benyújt
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Ti
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: Nemzeti 
	Elszámolás módja és határideje: A támogatást követő év júniu
	39/10 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás
	Áht azonosító:  278878
	feladatfinanszírozás körébe nem tartozó előirányzat
	Kötelezettségvállaló:  kabinetfőnök
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	50,0
	Működési költségvetés
	egyéb működési célú támogatások, kiadások (Áht-n kívülre)
	50,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az egyházak munkáját belföldön és határon túl elősegítő, az 
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	Sor-szám
	Részfeladat megnevezése, szakmai tartalma:
	1.
	Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás
	A felosztás módja: egyedi döntés
	A támogatásban részesíthetők köre: az egyházi roma missziók 
	A javaslattevő főosztály megnevezése: Egyházi Kapcsolatok Ti
	Egyeztetési kötelezettségbe vont szervezeti egység: -
	Elszámolás módja és határideje: A támogatást követő év júniu
	41. alcím A kincstár által felszámított díjak, jutalékok ren
	Áht azonosító:  262801
	Kötelezettségvállaló:  fejlesztési és gazdasági szakállamtit
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	110,0
	Működési költségvetés
	dologi kiadások
	110,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a Magyar Államkincstár által 2008. évben várh
	Az előirányzat céljának megfelelő tervezett feladatok:
	1.
	A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése
	A felosztás módja: bankforgalmi terhelési értesítők szerint
	A támogatásban részesíthetők köre: Magyar Államkincstár
	A javaslattevő főosztály/osztály megnevezése:
	Költségvetési és Közgazdasági Főosztály
	Egyeztetési kötelezettség:
	a tervezett összeget meghaladó felhasználás esetén szükséges
	Elszámolás módja és határideje:
	banki terhelés szerint
	50. alcím Fejezeti tartalék
	50/1 Fejezeti általános tartalék

	Áht azonosító:  269634
	Kötelezettségvállaló:  fejlesztési és gazdasági szakállamtit
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	300,0
	Tartalék
	300,0
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat az előre nem tervezhető, de az év során szüks
	50/2 Fejezeti egyensúlyi tartalék

	Áht azonosító:  269645
	Kötelezettségvállaló:  fejlesztési és gazdasági szakállamtit
	Ellenjegyző:    a kötelezettségvállaló által kijelölt munkat
	Az előirányzat kiemelt előirányzati bontása:
	összegek millió Ft-ban, egy tizedessel
	Megnevezés
	költségvetési törvény szerint
	Összes támogatás
	8.879,9
	Tartalék
	8.879,9
	Az előirányzat – költségvetési törvény szerinti – célja:
	Az előirányzat a Kormány engedélyével, az általa meghatározo
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