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Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési alapokmánya

1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 

2. Költségvetési szerv

a.) azonosító adatai:

Törzskönyvi nyilvántartási szám: 309271

Megnevezés: Oktatási és Kulturális Minisztérium

Székhely: 1055 Budapest Szalay u. 10-14.

Szakágazati besorolás: 841103 Minisztériumok tevékenysége

Alapító okirat száma, kelte: 17335/2006. 2006. augusztus 07.

b.) szervezeti felépítése

Szervezeti egység Létszám
felügyeleti

területenként /fő/
Miniszter 57

Oktatási Jogok Biztosának Titkársága
Egyházi Kapcsolatok Titkársága
Ellenőrzési Főosztály
Esélyegyenlőségi Főigazgatóság

Államtitkár 15
Államtitkári Titkárság
Határon Túli Magyarok Titkársága

Kabinetfőnök 145
Miniszteri Kabinet
Igazgatási Főosztály
Közszolgálati Főosztály
Jogi Főosztály

Közoktatási Szakállamtitkár 55
Közoktatási Szakállamtitkár Titkársága
Közoktatási Főosztály
Nemzetiségi Főosztály

Kulturális Szakállamtitkár 72
Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs Főosztály
Művészeti Főosztály
Közművelődési Főosztály
Közgyűjteményi Főosztály

Nemzetközi Szakállamtitkár 43
Nemzetközi Koordinációs Főosztály
Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai Főosztály
Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya

Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkár 39
Felsőoktatási és Tudományos Szakállamtitkár Titkársága
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Szervezeti egység Létszám
felügyeleti

területenként /fő/
Felsőoktatási Főosztály
Tudománypolitikai Főosztály

Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár 99
Fejlesztési és Gazdasági Szakállamtitkár Titkársága
Költségvetési és Közgazdasági Főosztály
Fejlesztési Főigazgatóság
Beruházási Főosztály
Gazdálkodási Főosztály

c.) szervezeti kapcsolódásai

Hozzá rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervvel vagy részjogkörű

költségvetési egységgel nem rendelkezik

d.)  tevékenységi köre

Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény;

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és végrehajtási rendeletei;

A Magyar Köztársaság költségvetéséről, illetve a zárszámadásról szóló törvények;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény;

A közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei;

A közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságával,
átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény;

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény;

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtási rendeletei;

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény; 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. éviCXXVII. törvény; 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény;

Az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről.

Az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet.
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Szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése

Az OKM igazgatás költségvetési alcím tervezésével, végrehajtásával és a

beszámolással, valamint az ágazati biztonságpolitikával kapcsolatos feladatok

ellátása. 

Kiegészítő, kisegítő tevékenysége

Térítéses utaztatási tevékenység ellátása.

Vállalkozási tevékenysége

Az OKM vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Részvétel gazdasági társaságban

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján az OKM vagyonkezelői

joga a részesedések tekintetében megszűnt.

e.) 2008. évi költségvetésre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján

adatok ezer Ft-ban

Kiadási előirányzat 5.398.100

Intézményi működési bevételi előirányzat 15.000

Ebből átvett pénzeszközök előirányzata 0

Támogatási előirányzat 5.383.100

Fontosabb beszerzéseket, felújításokat az elemi költségvetés nem tartalmaz.

fő

Engedélyezett létszámkeret 525

Január 1-jén betöltött létszám 515

f.) szakfeladat száma, megnevezése

751120 Kormányzati szervek igazgatási tevékenysége

Budapest, 2008. február 26.
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