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Iktatószám: 17335/2006.

AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

ALAPÍTÓ OKIRATA

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. 1. §-ának h)
pontjával létrehozott Oktatási és Kulturális Minisztérium alapító okiratát – az oktatási és
kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII.28.) Korm. rendelet, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (3)-(4) bekezdéseinek, továbbá az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel – a következők szerint állapítom meg:

1. Azonosító adatok:

1.1. Neve: Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: 

minisztérium) 

1.2. Hivatalos rövidítése: OKM

1.3. Idegennyelvű elnevezései: 

1.3.1. angolul: Ministry of Education and Culture
1.3.2. németül: Ministerium für Bildung und Kultur
1.3.3. franciául: Ministère de l’Éducation et de la Culture

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

1.5. Telephelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

1.6. Alapító: a Magyar Köztársaság Országgyűlése 

1.7. Gazdálkodási jogköre: teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó központi 
költségvetési szerv 

1.8. Számlavezető: Magyar Államkincstár

1.9. Előirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01425190-00000000

1.10. Adóigazgatási azonosító szám: 15309271-2-41

1.11. PIR törzsszáma: 309271000

1.12. Szakágazati besorolás: 751113 Minisztériumok tevékenysége

1.13. Alapvető szakfeladat: 751120 Kormányzati szervek igazgatási 
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tevékenysége
2. A minisztérium vezetőjének kinevezési rendje:

Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése szerint az oktatási és kulturális minisztert (a továbbiakban:
miniszter) a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. 

3. A minisztérium szervezete:

A minisztérium szervezetét a 2006. augusztus 1-jétől hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg. Az SzMSz-t, illetve annak módosítását a
miniszter – a miniszterelnök jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki.

4. A minisztérium állami feladatként ellátott alaptevékenysége:

A minisztérium a miniszter munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű
államigazgatási szervként közreműködik az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatásköréről szóló 167/2006. (VII.28.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok, valamint a
Kormány oktatási és kulturális politikájának megvalósításában. 

5. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke:

A minisztérium vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. A minisztérium gazdálkodása:

A minisztérium működéséhez szükséges előirányzatokat a mindenkori költségvetési törvény XX.
Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása címe
tartalmazza, míg a minisztérium ágazati céljainak megvalósítására irányuló tevékenységek
fedezetéül ugyanezen fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok címében nevesített előirányzatok
szolgálnak. Az előirányzatokat a minisztérium a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve fejezeti
és igazgatási belső szabályzatok figyelembevételével használja fel.

7. A minisztérium képviselete:

7.1. A miniszter teljes jogkörrel látja el a minisztérium képviseletét.

7.2. A minisztert akadályoztatása esetén a központi államigazgatási szervekről, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényben meghatározott
kivételekkel az államtitkár helyettesíti.

7.3. A minisztérium vezetőinek, köztisztviselőinek képviseleti jogával, illetve a képviselet
módjával kapcsolatos részletes szabályokat a minisztérium SzMSz-e, illetve egyéb belső
szabályzatai tartalmazzák.

8. A minisztérium bélyegzője:

A minisztérium jogosult körbélyegzőjén a Magyar Köztársaság címerét, valamint az Oktatási és
Kulturális Minisztérium elnevezést használni. 
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9. Záró rendelkezések

9.1. Az alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdéseket a minisztérium SzMSz-e
tartalmazza.

9.2. Jelen alapító okirat a miniszteri aláírás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma 1998. szeptember 14-én kelt és 1999. október 29-én
módosított, valamint az Oktatási Minisztérium 14838-3/2005. számú, 2005. június 15-én kelt
alapító okirata a hatályát veszti.

Budapest, 2006. augusztus 07.  

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter
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