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 20/2/3 Közoktatási célú humán-
szolgáltatás és kiegészítő támogatás
 Az előirányzat biztosít forrást a nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére, az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben, a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított átlagbér alapú támogatáshoz.
Szintén az előirányzat terhére kerül biztosításra a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított működési támogatás.
Az előirányzat ezen túlmenően a 2012. évet megelőzően megkötött közoktatási megállapodások, valamint az ezt követően megkötött, illetve kötendő köznevelési szerződések alapján a nem állami fenntartású köznevelési intézményeket megillető támogatásokra, valamint azok igénylésének és feltételeinek megállapításával, továbbá folyósításával és a felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.
Az előirányzat biztosít forrást továbbá a köznevelési feladatokat ellátó nem állami köznevelési intézményfenntartót az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program, a nemzetiségi tankönyvbeszerzés, a pedagógiai szakmai szolgáltatás, valamint az egyes sajátos köznevelési feladatok tekintetében megillető támogatáshoz. 
Az előirányzatból kerülnek továbbá biztosításra a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illetékek.

 köznevelési közfeladatokat ellátó nem állami köznevelési intézmények fenntartói, köznevelési feladatot ellátó egyházi jogi személyek, köznevelési feladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzatok, valamint a nyelvoktató kisebbségi intézményt fenntartó országos nemzetiségi önkormányzatok, Oktatási Hivatal, EMMI igazgatása, köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, közalapítvány, civil szervezet, országos, területi, települési nemzetiségi önkormányzat, (nonprofit) gazdasági társaság, és a köznevelési feladatot alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, Magyar Államkincstár.
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adatszolgáltatásai, elsőfokú határozatai, valamint igénylései alapján. Továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma által hozott másodfokú határozatok alapján, bankforgalmi terhelési értesítők szerint
 −
a köznevelési feladatokat ellátó nem állami köznevelési intézményfenntartót  az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program keretében megillető támogatás tekintetében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
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