
Iktatószám:14838-3/2005. 
 
 

AZ OKATÁSI MINISZTÉRIUM 
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ (4) bekezdésének és az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10.§ (2) 
bekezdésének felhatalmazása alapján az Oktatási Minisztérium alapító okiratát kiadom. 
 
 
1. Azonosító adatok: 
1.1. Neve:       Oktatási Minisztérium 

       Hivatalos rövidítése:    OM 

       Idegennyelvű elnevezése: 

• angolul:     Ministry of Education 

• németül:     Ministerium für Bildung 

• franciául:     Ministère de l’Éducation 

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

1.3. Alapító:      Magyar Köztársaság Országgyűlése 

1.4. Alapítás dátuma:      1998. július 1. 

1.5. Gazdálkodás megszervezésének módja:  önállóan gazdálkodó központi 
költségvetési szerv 

1.6. Előirányzat feletti rendelkezési jogosultsága: teljes jogkörrel rendelkező 

1.7. Fontosabb adatai: 

Számlavezető:     Magyar Államkincstár 

Előirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01425190-00000000 

Adóigazgatási azonosító szám:  15309271-2-41 

PIR törzsszáma:    309271000 

Szakágazati besorolás:   751113 Minisztériumok tevékenysége 

Alapvető szakfeladat:    751120 Kormányzati szervek igazgatási 

tevékenysége 

2. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: 
Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése szerint a minisztert a miniszterelnök javaslatára a 
köztársasági elnök nevezi ki, menti fel. A munkáltatói jogokat – törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – a miniszterelnök gyakorolja. 

 

 



3. Az Oktatási Minisztérium szervezete: 
Az Oktatási Minisztérium szervezeti rendjét az Oktatási Minisztérium Szervezeti és Működési 
Szabályzata határozza meg, amelyet az oktatási miniszter hagy jóvá. 

4. Az Oktatási Minisztérium állami feladatként ellátott alaptevékenysége: 
Az Oktatási Minisztérium az oktatási ágazatot az oktatást érintő Európai Uniós jogszabályok, 
a hatályos ágazati (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés) és egyéb jogszabályok, illetve 
kormánydöntések alapján vezető és irányító, illetve a Kormány tudomány-, technológia- és 
innováció-politikájában közreműködő központi közigazgatási szerv, amelynek élén az 
oktatási miniszter áll. 

5. Az ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: 
Az Oktatási Minisztérium vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

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

7. Az Oktatási Minisztérium képviselete: 
7.1. Az oktatási miniszter teljes jogkörrel látja el az Oktatási Minisztérium képviseletét. 
 
7.2. A politikai államtitkár és a közigazgatási államtitkár a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény rendelkezései szerint 
helyettesítik az oktatási minisztert. 
 
7.3. Az Oktatási Minisztérium vezetőinek, köztisztviselőinek képviseleti jogával, illetve a 
képviselet módjával kapcsolatos részletes szabályokat az Oktatási Minisztérium Szervezeti és 
Működési Szabályzata, illetve egyéb belső szabályzatai tartalmazzák. 

8. Az Oktatási Minisztérium bélyegzője: 
Az Oktatási Minisztérium jogosult körbélyegzőjén a Magyar Köztársaság címerét és az 
Oktatási Minisztérium elnevezést használni.  

9. Záró rendelkezések 
9.1. Az alapító okiratban nem szabályozott egyéb kérdéseket az Oktatási Minisztérium 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 
 
9.2. Jelen alapító okirat a miniszteri aláírás napján lép hatályba. 
 
 
Budapest, 2005. június 15. 

 
 

Dr. Magyar Bálint 
oktatási miniszter 
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